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Η παρούσα ετήσια Έκθεση αφορά
στο έτος 2011.  Σε διάφορα σημεία
της Έκθεσης γίνεται αναδρομή
σε προηγούμενα έτη για σκοπούς
σύγκρι σης και ιστορικής πληρο -
φόρησης.

Η κυπριακή οικονομία διανύει, σή -
μερα, μια πολύ δύσκολη περίοδο.

Οι ενδείξεις για ανάπτυξή της, κατά το πρώτο εξάμηνο του
2011, ανατράπηκαν, κυρίως, με την απώλεια της πρόσβασης
δανεισμού της Κύπρου από τις διεθνείς αγορές.  Οι τομείς της
παραγωγής και των κατασκευών, καθώς και η εμπιστοσύνη των
καταναλωτών και των επενδυτών πλήγηκαν σημαντικά, με
αποτέλεσμα την εκτόξευση του ποσοστού ανεργίας σε πρω -
τόγνωρα ύψη για την Κυπριακή Δημοκρατία, τουλάχιστον μετά
το 1974. Στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης συνέ -
βαλαν, επίσης, οι εξελίξεις στην Ελλάδα, καθώς και η αδύ ναμη
ευρωπαϊκή οικονομία, ως αποτέλεσμα της εμβάθυνσης του
δημοσιονομικού χρέους κρατών-μελών της. Οι διαδοχικές
υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς
οργανισμούς αξιολόγησης και στη συνέχεια η απομείωση της
αξίας των ελληνικών κρατικών ομολόγων επέφεραν βαρύτατο
πλήγμα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου.

Το Συνεργατικό Κίνημα, εξοικειωμένο με τις δύσκολες οικονο -
μικές συνθήκες από τον καιρό της ίδρυσης του αντέδρασε
έντονα. Συνέχισε και συνεχίζει να παρέχει αποτελεσματικά,
μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, κάθε δυνατή οικο -
νομική βοήθεια και στήριξη στον κυπριακό λαό, ώστε να
αντεπεξέλθει των δύσκολων στιγμών που διανύουμε σήμερα.
Το Συνεργατικό Κίνημα απέδειξε ότι αποτελεί διέξοδο ασφά -
λειας και καταφύγιο για τους Κύπριους καταθέτες και δανειο -
λήπτες. Η ρευστότητα που διοχετεύεται σήμερα στην κυπριακή
οικονομία προέρχεται, κυρίως, από το Συνεργατικό Κίνημα, το
οποίο έχει διακηρύξει ότι με την πολιτική του θα συμβάλει στην
ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς και στην έξοδο από την
ύφεση, πράγμα που το αποδεικνύει έμπρακτα. Η κοινωνική
ευαισθησία αποτελεί για το Συνεργατικό Κίνημα αυτοσκοπό.
Αυτός, άλλωστε, είναι και ο κυριότερος λόγος της ύπαρξής του.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών και των προσδοκιών
που προκύπτουν από την πολύχρονη συμβολή και προσφορά
του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, αλλά και
της εμπιστοσύνης με την οποία ο κυπριακός λαός το ανταμείβει
όλα αυτά τα χρόνια, το Συνεργατικό Κίνημα ενήργησε με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα έτσι, ώστε να διασφαλίσει τα
συμφέροντα των μελών και πελατών του, καθώς και ευρύτερα
της κοινωνίας.

1. Χαιρετισμός από τον Έφορο 
Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών 

Το Συνεργατικό Κίνημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για διατήρηση της ρευστότητας του και ενίσχυση της κεφα -
λαιακής του επάρκειας, ούτως ώστε να αντεπεξέλθει της υφι -
στάμενης οικονομικής ύφεσης, καθώς και  οποιασδήποτε νέας
πιθανής οικονομικής πρόκλησης, συμβάλλοντας, παράλ ληλα,
στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης
του τόπου, καθώς και στην απάμβλυνση των συνεπειών που
προκύπτουν από την αύξηση της ανεργίας.

Περαιτέρω, το Συνεργατικό Κίνημα συνέβαλε στη στήριξη των
μικρών επιχειρήσεων, μέσω των Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων, με τη συμμετοχή τους σε διάφορα χρηματοδοτικά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση με τις επενδύσεις κεφαλαίων, πρέπει να σημειωθεί ότι
ο Συνεργατισμός δεν είναι εκτεθειμένος σε επενδύσεις κεφα -
λαίων υψηλού κινδύνου γιατί δεν χαρακτηρίζεται από τη χωρίς
όρια επιδίωξη για γρήγορο και εύκολο κέρδος. Το Κίνημα,
διαδραματίζοντας το δικό του ρόλο στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα της Κύπρου, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
στην επίτευξη του στόχου για σταθερότητα του χρηματο -
πιστωτικού συστήματος, το οποίο αποτελεί τον πνεύμονα της
κυπριακής οικονομίας, καθώς και τη μόνη ελπίδα για διέξοδο
από την ύφεση.

Με τον σωστό στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη όλων των
απαιτούμενων μέτρων, το Συνεργατικό Κίνημα μερίμνησε για
τη συνέχιση της εκσυγχρονιστικής του προσπάθειας. Το 2011
χαρακτηρίζεται από τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών από το Συνεργατικό Κίνημα,
καθώς και από την αύξηση των αποδεχόμενων καταθέσεων
και χορηγήσεων πιστωτικών διευκολύνσεων προς τα μέλη και
πελάτες του.

Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
(Υ.Ε.Α.Σ.Ε.) εφαρμόζει ένα σύγχρονο σύστημα εποπτείας, με
βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, το οποίο συμβάλλει
αποτελεσματικά στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Σ.Π.Ι.,
καθώς και στη συμμόρφωσή τους με τις σχετικές Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, ο Κεντρικός Φορέας, τον ρόλο του οποίου επιτελεί η
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, αποτελεί εγγύηση για τις
οικονομικές υποχρεώσεις των Σ.Π.Ι., τα οποία λειτουργούν
ως αναγνωρισμένα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με
τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Υ.Ε.Α.Σ.Ε., όσον αφορά στην
ανάπτυξη των Συνεργατικών Εταιρειών, συνεχίζεται η προ -
ώθηση των συγχωνεύσεων των Σ.Π.Ι., σε γεωγραφική και
λειτουργική βάση, με κύριο στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό
και την προσαρμογή τους στο νέο οικονομικό περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι, κατά το 2011, συνεχίστηκε η προσπάθεια για
συγχώνευση των Συνεργατικών Εταιρειών Διαφόρων Τύπων
(μη πιστωτικών), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κατανα -
λωτικό και προμηθευτικό τομέα, στον τομέα μεταποίησης,
στον τομέα διάθεσης και εμπορίας γεωργικών και κτηνοτρο -
φικών προϊόντων, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο εκσυγχρονισμός του
Συνεργατικού Κινήματος, που επιτελείται σήμερα, θα διαμορ -
φώσει το Συνεργατικό Κίνημα, το οποίο θα χρειαστεί η Κύπρος
κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Καταλήγοντας, θέλω να επισημάνω ότι το Συνεργατικό Κίνημα
επιτέλεσε και επιτελεί με όλη την αρμόζουσα σοβαρότητα και
υπευθυνότητα το έργο που του ανάθεσε ο κυπριακός λαός.
Όπως έιναι γνωστό, η Κυπριακή Δημοκρατία που μέχρι πρό -
σφατα διέθετε μια ανθούσα οικονομία με ψηλούς ρυθμούς
οικονομικής ανάπτυξης και συνεχώς αναβαθμιζόμενο βιοτικό

επίπεδο, προσέφυγε στο Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές της δυσκολίες. Το
Συνεργατικό Κίνημα δεν επιχαίρει για το γεγονός αυτό, αλλά
και ουδεμία ευθύνη φέρει για τα προβλήματα που αντιμετω -
πίζει σήμερα η κυπριακή οικονομία, με το τραπεζικό σύστημα
να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Αντιθέτως, στο
μέτρο των δυνατοτήτων του, το Συνεργατικό Κίνημα βοήθησε
την Πολιτεία στην υπέρβαση των πρώτων δυσκολιών, στάθηκε
και στέκεται δίπλα από τα μέλη του και συνεχίζει την πιστωτική
πολιτική του με κύριο στόχο την ανάπτυξη.

Το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου, υπερήφανο, ενσαρκώνει
στην ολότητά του το σύνθημα του Διεθνούς Έτους Συνερ -
γατισμού 2012, ότι ο «Συνεργατισμός κτίζει έναν καλύτερο
κόσμο», με το οποίο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανα γνώ -
ρισε την πολυετή προσφορά του Συνεργατισμού στη διεθνή
κοινότητα, καθώς και τη διαχρονική στήριξη που προσφέρει
στον άνθρωπο.

Κωνσταντίνος Λύρας
Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας

και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
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● Κωνσταντίνος Λύρας
Πρόεδρος της Επιτροπής και Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Eταιρειών 
Επαναδιορισμός για πενταετή θητεία: 16.7.2009 – 15.7.2014

● Γιάγκος Ιακώβου - πρώην Ανώτερος Διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
Επαναδιορισμός για πενταετή θητεία: 10.9.2008 – 9.9.2013

● Θεοδότης Χ"Ττοφής – Εγκεκριμένος Λογιστής
Επαναδιορισμός για πενταετή θητεία: 10.9.2008 – 9.9.2013 

● Μιχάλης Π. Μιχαήλ – Εγκεκριμένος Λογιστής
Επαναδιορισμός για πενταετή θητεία: 2.12.2011 – 1.12.2016

● Τάκης Κουφάρης – Εγκεκριμένος Λογιστής
Επαναδιορισμός για πενταετή θητεία: 2.12.2011 – 1.12.2016

2. Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών

Από αριστερά:  Θ. Χ"Ττοφής, Τ. Κουφάρης, Κ. Λύρας, Γ. Ιακώβου και Μ. Μιχαήλ.
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3.1. Διαχρονική Προσφορά
«Η ίδρυση του Συνεργατικού Κινήματος της Κύπρου, στις αρχές
του εικοστού αιώνα, ήταν η πιο ουσιαστική αντίδραση της
κοινωνίας ενάντια στην οικονομική και κοινωνική καταπίεση
του ατόμου και κυρίως ενάντια στο φαινόμενο της τοκο γλυ -
φίας. Η μακρόχρονη παραμονή της Κύπρου κάτω από το ζυγό
ξένων κατακτητών είχε καθοριστικές επιπτώσεις για την
κυπριακή κοινωνία.»1 Το κοινωνικό σύστημα που επιβλήθηκε
στο λαό της Κύπρου ανέκοπτε κάθε φιλοπρόοδη προσπάθεια
και αναχαίτιζε κάθε ατομική πρωτοβουλία. Μέσα σ’ αυτές τις
δύσκολες συνθήκες, τέθηκε σε εφαρμογή ο Συνεργατικός
Θεσμός, ο οποίος με επίκεντρο του τον άνθρωπο, διαδρα μά -
τισε σημαντικό ρόλο, τόσο στην οικονομική ανάπτυξη, όσο και
στην κοινωνική πρόοδο του κυπριακού λαού.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε η τουρκική
εισβολή του 1974 και στη συνέχεια η κατοχή και ο εκτοπισμός
του ενός τρίτου του κυπριακού πληθυσμού, το Συνεργατικό
Κίνημα, ως ο βασικότερος πρωταγωνιστής, συνέβαλε καθορι -
στικά στη σημαντική μείωση του στεγαστικού προβλήματος
που δημιουργήθηκε, παρά το σοβαρό πλήγμα που το ίδιο είχε
υποστεί, απαλλάσσοντας έτσι, το Κράτος από πολλά προ -
βλήματα και συμβάλλοντας, παράλληλα, στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής, η οποία αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο
κάθε αναπτυξιακής δραστηριότητας.

Το κοινωφελές έργο του Συνεργατικού Κινήματος καλύπτει,
σήμερα, όλες τις εκφάνσεις της κυπριακής κοινωνίας, διατη -
ρών τας πάντα τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του.

Από την ίδρυση του, το Συνεργατικό Κίνημα διέθετε σημαντικό
μέρος των οικονομικών δυνατοτήτων που είχε για να καταστεί
η παιδεία δικαίωμα όλων των πολιτών και όχι προνόμιο των
λίγων. Η πολιτική της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών
αναγκών εφαρμόζεται σταθερά μέχρι σήμερα, παραμένοντας
ψηλά στην κλίμακα των προτεραιοτήτων των συνεργατικών
ιδρυμάτων.

Ο Συνεργατισμός, αντιλαμβανόμενος τη σημασία της απο   τα -
μίευσης, ως έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες άσκη -
σης της αναπτυξιακής πολιτικής, μερίμνησε για τη λειτουργία
των σχολικών Συνεργατικών Ταμιευτηρίων, τα οποία αξιο -
ποιούνται από τους Λειτουργούς της εκπαίδευσης με τον
καλύτερο τρόπο. Τα σχολικά Ταμιευτήρια που λειτουργούν,
τόσο στη Δημοτική, όσο και στη Μέση Εκπαίδευση, δημιουρ -

γούν αποταμιευτική συνείδηση στους νέους ,διαμορφώνοντας
ανάλογα τον χαρα κτήρα τους, με αποτέλεσμα το απο τα μιευ -
τικό πνεύμα στην Κύπρο να είναι αρκετά ανεπτυγμένο και η
αποταμίευση να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Με τη χορήγηση δανείων, το Συνεργατικό Κίνημα συμβάλλει
στην ικανοποίηση των αναγκών στέγασης και υγείας, καθώς
και των εκπαιδευτικών, επαγγελματικών, επενδυτικών, αγρο -
τικών και καταναλωτικών αναγκών του κυπριακού λαού.
Παράλληλα, συμβάλλει στην ανέγερση σχολείων με τη χορή -
γηση δανείων στο Κράτος, καθώς και στην κοινοτική ανάπτυξη
με τη δανει οδότηση κοινοτικών έργων και έργων ανάπτυξης
της υπαίθρου.

Περαιτέρω, το Συνεργατικό Κίνημα συμβάλλει με καθοριστικό
τρόπο, ανεξάρτητα από την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζεται
στους επιμέρους τομείς, στη βασική κρατική επιδίωξη, η οποία
δεν είναι άλλη από την αναβάθμιση της ευημερίας των πολιτών
και η οποία ταυτίζεται πλήρως με τους σκοπούς και τις επι -
διώξεις του Συνεργατικού Κινήματος. Η σημαντικότερη, όμως,
υπηρεσία προς την πολιτεία, που συνήθως παραμένει αθέατη,
είναι η μεγάλη συμβολή του Συνεργατικού Κινήματος στον
περιορισμό πολλών κοινωνικών προβλημάτων, με αποτέλεσμα
να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή, η οποία αποτελεί τη
βασικότερη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη και αποτε λε -
σματική άσκηση κάθε δραστηριότητας.

Το Συνεργατικό Κίνημα συμβάλλει σημαντικά στην αγορά
εργασίας με την απασχόληση σε μόνιμη και έκτακτη βάση,
μεγάλου αριθμού συνεργατικών υπαλλήλων. Σημειώνεται ότι
μόνο τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.) εργοδοτούν
περίπου 2.400 άτομα. Συνεπώς, το Συνεργατικό Κίνημα δια -
δραματίζει το δικό του ρόλο στη μείωση της ανεργίας, η οποία,
ως επακόλουθο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της
οικονομικής ύφεσης που επικρατεί στην Κύπρο, τον Δεκέμβριο
του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της ‘Eurostat’, ανήλθε στο
9,3% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε σχέση με 6,1%
που ήταν τον Δεκέμβριο του 2010. Ο μέσος όρος του ποσοστού
ανεργίας για το 2011 ανήλθε στο 7,8% σε σύγκριση με 6,5%
που ήταν το 2010.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις τρέχουσες δυσμενείς συνθή -
κες, ο Συνεργατισμός σε ακόμη μια προσπάθειά του να συμβάλει
στην ανάπτυξη και στην απάμβλυνση του προβλήματος της
ανεργίας, προχωρεί σε ένα πρόγραμμα ανέγερσης και βελτίω -
σης των κτηριακών του εγκαταστάσεων, συνολικού κόστους
περίπου €100 εκατομμυρίων. Επιπλέον, δύο μεγάλα έργα για

3. Η Συμβολή του Συνεργατικού Κινήματος
στην Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη της Κύπρου

1 Πηγή: Συνεργατισμός 1909 – 2006 (Συνοπτική Θεώρηση).
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ανέγερση, τα προσεχή χρόνια, είναι οι νέες κτηριακές εγκατα -
στάσεις της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, με προ -
ϋπολογιζόμενη δαπάνη 27 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και οι
νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Συνεργατικής Εταιρείας
Μηχανο γράφησης Λτδ, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 13 εκα -
τομ  μυρίων ευρώ, τα οποία έργα αποτελούν χαρακτηριστικό
παράδειγμα της όλης προσπάθειας.

Επιπλέον, τόσο το Συνεργατικό Κίνημα, ως σύνολο, όσο και οι
Συνεργατικές Εταιρείες, σε ατομική βάση, στηρίζουν ηθικά και
οικονομικά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από διάφο -
ρους φορείς για την καλλιέργεια του πολιτισμού και του αθλη -
τισμού. Παράλληλα, συμμετέχουν ενεργά και έμπρακτα στις
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής σε κοινοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
συνεισφέροντας οικονομικά για φιλανθρωπικούς σκοπούς,
καθώς και για δραστηριότητες κοινής ωφελείας.

Οι Συνεργατικές Εταιρείες αντιμετωπίζουν τα θέματα των
ατόμων της τρίτης ηλικίας με τη δέουσα ευαισθησία, προσφέ -
ροντάς τους χαρά και καθιστώντας τη ζωή τους περισσότερο
ευχάριστη με τη διοργάνωση διαφόρων ψυχαγωγικών δρα -
στη ριοτήτων. Παράλληλα, ο Συνεργατισμός κατανοώντας
πλήρως το γεγονός ότι το μέλλον της Κύπρου, σε μεγάλο βαθμό,
εξαρτάται από την ποιότητα της νεολαίας και τις κατευθύνσεις
που της δίνει η παρούσα γενιά, συμβάλλει σημαντικά και με
ποικίλους τρόπους στην εξύψωση του ηθικού και πολιτιστικού
επιπέδου των νέων.

Το Συνεργατικό Κίνημα επιδιώκοντας τη διασφάλιση των
συμφερόντων του κυπριακού λαού, του οποίου αποτελεί δημι -
ούργημα και κατάκτηση, παρεμβαίνει συχνά στις περιπτώσεις
όπου διαβλέπει ότι συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριό -
τητες, με εξειδικευμένο, συνήθως, αντικείμενο, τείνουν να
θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα μεγάλου αριθμού πολιτών
ή και ολόκληρης της κοινωνίας.

Τέλος, το Συνεργατικό Κίνημα συμβάλλει στην αντιπροσώ -
πευση της Κύπρου στον διεθνή χώρο, με τη συμμετοχή του σε
διάφορες διεθνείς συναντήσεις για θέματα Συνεργατισμού,
μέσω της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ και
της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.

3.2. Μεταρρυθμίσεις και Διαρθρωτικές
Αλλαγές
Μέσα στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση
και εκσυγχρονισμό του, το Συνεργατικό Κίνημα εφάρμοσε
διάφορες μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες
έχουν ως απώτερο σκοπό την προστασία των μελών του και

γενι κότερα του ευρύτερου κοινού. Στο πλαίσιο της όλης αυτής
προσπάθειας, το Συνεργατικό Κίνημα έχει εγκαθιδρύσει από
το 2000 το «Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Συνεργατικών
Εταιρειών», το οποίο προστατεύει τους καταθέτες με βάση τη
σχετική κοινοτική Οδηγία και τις σχετικές πρόνοιες της συνερ -
γατικής Νομοθεσίας.

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η
Μαϊου 2004, το Συνεργατικό Κίνημα προχώρησε στην υλοποίηση
ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου αναδιάρθρωσης, το
οποίο σε μεγάλο βαθμό βασιζόταν στις δεσμεύσεις που
ανέλαβε έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το στάδιο των
προενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ο στρατηγικός αυτός
σχεδιασμός εφαρμόστηκε κατά τη μεταβατική περίοδο που
ακο λούθησε μέχρι τις 31.12.2007 και περιελάβανε τα ακόλουθα:
● την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Εποπτικής Αρχής,
● τη δημιουργία Κεντρικού Φορέα, το ρόλο του οποίου

ανέλαβε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και με τον
οποίο συνδέθηκαν όλα τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα
(Σ.Π.Ι.), εκτός ενός που παρέμεινε αυτοδύναμο,

● την περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και διαχείρισης κινδύνων,

● τη μηχανογράφηση και τον εκσυγχρονισμό της υλικής και
άλλης υποδομής των Σ.Π.Ι., και

● την προώθηση μεταρρυθμίσεων στα Σ.Π.Ι., περιλαμ βανο -
μένων και των συγχωνεύσεων.

Στόχος της υλοποίησης του πιο πάνω στρατηγικού σχεδιασμού
ήταν ο εκσυγχρονισμός, τόσο της Υπηρεσίας, όσο και των Σ.Π.Ι.,
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ευρωστίας των
Σ.Π.Ι., ούτως ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η σιγουριά
των μελών και πελατών τους, καθώς και η καλύτερη εξυπη -
ρέτηση και κάλυψη νέων αναγκών σε όλους τους τομείς.

Παράλληλα, το Συνεργατικό Κίνημα προχώρησε στη δημιουργία
του «Ταμείου Αλληλεγγύης, Στήριξης και Ανάπτυξης Εγγε -
γραμμένων Εταιρειών που διεξάγουν εργασίες Συνεργατικού
Πιστωτικού Ιδρύματος». Το Ταμείο αυτό εφαρμόζει στην πράξη
τις Συνεργατικές Αξίες και Αρχές και υπογραμμίζει την αλλη -
λεγ γύη, την αλληλοϋποστήριξη και τη συλλογικότητα που
υπάρχει μεταξύ των Συνεργατικών Εταιρειών.

Την 1η Ιανουαρίου 2008, η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε
στην Ευρω ζώνη. Το Συνεργατικό Κίνημα ανταποκρίθηκε πλήρως
και έγκαιρα σε όλες τις προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει,
όσον αφορά στις διάφορες ρυθμίσεις που απαιτούνταν για την
αυτόματη μετατροπή χρηματικών ποσών από κυπριακές λίρες
σε ευρώ, μέσω των μηχανογραφικών του συστημάτων. Παράλ -
ληλα, προχώρησε χωρίς καθυστέρηση στις απαιτούμενες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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σχετικές τροποποιήσεις, όσον αφορά στις διάφορες συμβάσεις,
στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στις επιταγές και στις αυτό -
ματες ταμειακές μηχανές. Αποτέλεσμα του άριστου σχεδιασμού
και της έγκαιρης υλοποίησης του, ήταν η συνέχιση της διεξα -
γωγής των εργασιών και της εξυπηρέτησης των μελών και
πελατών του Συνεργατικού Κινήματος, χωρίς οποιαδήποτε
προβλήματα.

3.3. Τρέχουσες Οικονομικές Εξελίξεις
Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής και ταλανίζει εδώ και τέσσερα χρόνια την παγκόσμια
οικονομία, δημιούργησε μια σειρά προβλημάτων σε πολλά
κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Μετατράπηκε
για πολλά από αυτά σε πρόβλημα δημόσιου χρέους, δημοσιο -
νομικού ελλείμματος, βιωσιμότητας και σταθερότητας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, παρατεταμένης οικονομικής
ύφεσης και ανυπαρξίας προοπτικών ανάπτυξης, με τεράστιες
κοινωνικές επιπτώσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011,
παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1,5% στο πραγματικό
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σύγκριση με 0,1% που
σημειώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010. Η εν λόγω
αύξηση ήταν αποτέλεσμα της εγχώριας ζήτησης. Δυστυχώς,
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011, και παρά την αυξητική
τάση του τουρισμού, η θετική πορεία του Α.Ε.Π. ανατράπηκε,
καταγρά φοντας μείωση της τάξης του 0,5% σε σύγκριση με
μεγέθυνση της τάξης του 2,2% που σημειώθηκε κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2010. Η ανατροπή οφείλεται, κυρίως, στις
αρνητικές συνέπειες που προέκυψαν από την έκρηξη στο Μαρί
και την καταστροφή του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού, στο
Βασιλικό. Περαιτέρω στην ανατροπή της θετικής πορείας του
Α.Ε.Π. συνέβαλε και η χειροτέρευση του οικονομικού και
χρηματοπιστωτικού κλί ματος κρατών-μελών της Ευρωζώνης,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ο μέσος όρος ρυθμού
μεγέθυνσης του Α.Ε.Π., κατά το 2011, κατέγραψε αύξηση μόλις
της τάξης του 0,5%, ποσοστό πολύ πιο χαμηλό από τη μεγέ -
θυνση της τάξης του 1,1% που καταγράφηκε κατά το 2010.

Ο τομέας των κατασκευών, ο οποίος στην Κύπρο αποτελούσε
τον πνεύμονα της ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, συνέχισε και
κατά το 2011 την καθοδική του πορεία που ξεκίνησε το 2009,
μετά τη ραγδαία αύξηση που σημείωσε τα προηγούμενα έτη.
Θετική εικόνα παρουσίασε ο τουρισμός.

Η ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας, κατά το 2011, η
οποία αποτέλεσε τη σημαντικότερη συρρίκνωση από το 1974,
αντανακλάται, επίσης, στη σημαντική αύξηση του δείκτη ανερ -
γίας, ο οποίος, αυξήθηκε σε ιστορικά ψηλά επίπεδα, φθάνοντας

στο 9,3%. Παράλληλα με το ψηλό ποσοστό ανεργίας, συνε -
χίστηκε και η αύξηση στο ποσοστό πληθωρισμού, με αποτέ -
λεσμα το 2011 ο πληθωρισμός, με βάση τον Εναρμονισμένο
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να ανέλθει, σύμφωνα με στοιχεία
του Υπουργείου Οικονομικών, στο 3,5% σε σχέση με 2,6% που
κατέγραψε το 2010. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται, κυρίως,
στους φόρους κατανάλωσης πετρελαιοειδών και καπνικών
προϊόντων. Το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης στην Ευρωζώνη,
για το 2011, ήταν 2,7%, γεγονός που συνέβαλε αρνητικά στην
ανταγωνιστική θέση της κυπριακής οικονομίας. Περαιτέρω, το
δημοσιονομικό έλλειμμα της Κύπρου υπολογίζεται ότι ανήλθε
το 2011 σε 6,4% από 5,3% του Α.Ε.Π. που ήταν το 2010.
Συνεπώς, υπήρξε αύξηση στον δείκτη δημόσιου χρέους προς
το Α.Ε.Π. στο 71,6% από 61,5% που ήταν το 2010. Η αύξηση
αυτή οφείλεται, κυρίως, στο δημοσιονομικό έλλειμμα, στην
πολύ μικρή ανάπτυξη, καθώς και στη χρηματοδότηση στα τέλη
του έτους που προοριζόταν για τις ανάγκες του 2012. Επίσης, το
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλ  λαγών (ΙΤΣ) προς το Α.Ε.Π. για το
2011, επιδεινώθηκε καταγρά φον τας έλλειμμα της τάξης του
8,5%. Σημαντικότερος παρά γοντας, ο οποίος συνέβαλε στην
αρνητική εικόνα του ΙΤΣ, είναι η μείωση εισοδημάτων από
άμεσες επενδύσεις των κυπριακών εταιρειών στο εξωτερικό.

Τα πιο πάνω σημαδιακά γεγονότα, σε συνδυασμό με την έκθεση
των κυπριακών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα και γενικό -
τερα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας, είχαν ως
αποτέλεσμα μία σειρά υποβαθμίσεων της κυπριακής οικονομίας
από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανό -
τητας, οι οποίοι είχαν, επίσης, προχωρήσει στην υποβάθμιση
διαφόρων άλλων χωρών, καθώς και Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Τα
γεγονότα αυτά, μαζί με άλλους παράγοντες, συνέβαλαν στον
αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις διεθνείς
αγορές, γεγονός που δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στη
ρευστότητα την οποία χρειάζεται το Κράτος, καθώς και στην
αύξηση του κόστους δανεισμού, τόσο για τον ιδιωτικό, όσο και
για τον δημόσιο τομέα. Οι πιο πάνω εξελίξεις αποτελούν σημα -
ντικό ανασταλτικό παράγοντα για τις προοπτικές ανάπτυξης
της οικονομίας της Κύπρου.

Διέξοδο και προσωρινή λύση του πιο πάνω προβλήματος απο -
τέλεσε η εξασφάλιση διμερούς δανείου ύψους 2,5 δισεκατομ -
μυρίων ευρώ, στο τέλος του 2011, για κάλυψη του μεγαλύτερου
μέρους των δανειοληπτικών αναγκών του 2012.

Σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προσφύγει στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και βρίσκεται σε διαβου -
λεύσεις για εξασφάλιση δανείου, βάσει ποσού που θα καθοριστεί
απαραίτητο για κάλυψη των αναγκών της, κατόπιν και της
κρατικής στήριξης που παρείχε σε δύο τράπεζες.
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Στόχος παραμένει η επιστροφή της Κυπριακής Δημοκρατίας
στις διεθνείς αγορές, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η αναχρη -
ματοδότηση του υφιστάμενου δημόσιου χρέους, ακόμη και με
μηδενικό δημοσιονομικό έλλειμα.

3.4. Μέτρα Ενίσχυσης
Παρά τις πιο πάνω δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες που μαστίζουν τον τόπο μας τα τελευταία τέσσερα
έτη, το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου όχι μόνο κατόρθωσε
να αντέξει και να επιβιώσει της οικονομικής κρίσης, αλλά συνέ -
χισε να πληροί όλους τους εποπτικούς δείκτες, προχώρησε με
τη συνέχιση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού του,
αύξησε τις καταθέσεις του, συνέχισε την παραχώρηση δανείων
αλλά και διατήρησε σε ικανοποιητικά επίπεδα τη ρευστότητα
του, ενώ, παράλληλα, ενίσχυσε την κεφαλαιακή του βάση χωρίς
να επηρεαστεί ιδιαίτερα η κερδοφορία του. Συγκεκριμένα, ο
συντελεστής φερεγγυότητας του Κεντρικού Φορέα, ενδυναμώ -
θηκε αφού ανήλθε σε 11,82% στις 31.12.2011, σε σύγκριση με
10,44% που ήταν στις 31.12.2010. Το μέσο ποσοστό ρευστό τη -
τας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, στις 31.12.2011,
ανήλθε σε ποσοστό 27,15%, το οποίο ξεπέρασε το 25% που
καθορίζεται από την αρμόδια εποπτική Αρχή.

Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγιούς και ισχυρής θέσης
του πιστωτικού τομέα του Συνεργατικού Κινήματος, διαδρα μά -
τισε το γεγονός ότι τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, βάσει
της Συνεργατικής Νομοθεσίας, δεν επένδυσαν σε προϊόντα
υψηλού κινδύνου στο εξωτερικό, καθώς και δεν βρέ θηκαν
εκτεθειμένα στα ελληνικά ομόλογα.

Μέσα από τις εν λόγω δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές
εξελίξεις στην Κύπρο, το Συνεργατικό Κίνημα στην προσπάθειά
του να παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στη χορήγηση
δανείων στα μέλη του, καθώς και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
με ικανοποιητικούς όρους, συμμετείχε το 2009 στα δύο Σχέδια
του Υπουργείου Οικονομικών για διοχέτευση ρευστότητας στην
αγορά και ενίσχυση των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων με το ποσό των €480 εκ., καθώς και για την απο -
κλιμάκωση των δανειστικών επιτοκίων, τα οποία αυξή θη καν
ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους χρηματοδότησης και
ως επακόλουθο των συνθηκών της κυπριακής αγοράς και της
διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης. Το 2010, το Συνεργατικό
Κίνημα προώθησε σχέδιο ποσού ύψους €50 εκ. για χρημα -
τοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Περαιτέρω, το 2011 συμ -
μετείχε με δάνειο €8 εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
για στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικρό-χρηματοδοτήσεων “Progress”.

Ο πιστωτικός τομέας του Συνεργατικού Κινήματος, ο οποίος
έχει ως κύρια δραστηριότητά του την αποδοχή καταθέσεων
από το κοινό και τη χορήγηση δανείων στα μέλη του, συνέχισε
και κατά το 2011 να μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών τους
σε όλους τους τομείς. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το μερίδιο των
καταθέσεων του πιστωτικού τομέα του Συνεργατικού Κινήματος
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα από μόνιμους κατοίκους
Κύπρου σε ευρώ, αυξήθηκε από 36,70% που ήταν στις
31.12.2010 σε 38,43% στις 31.12.2011. Αυτό αποδεικνύει, για
ακόμη μια φορά, την εμπιστοσύνη με την οποία ο κυπριακός
λαός αγκαλιάζει το Συνεργατικό Κίνημα. Περαιτέρω, το μερίδιο
του στις καταθέσεις σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα από κατοί -
κους και μη κατοίκους Κύπρου αυξήθηκε από 19,34% που ήταν
στις 31.12.2010 σε 20,64% στις 31.12.2011. Η δανειο δοτική
πολιτική των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και η
πιστωτική τους επέκταση τελεί σε συνάρτηση με την ικανό τητα
τους για άντληση καταθέσεων και διατήρηση της ρευστό τητας
σε ασφαλή επίπεδα. Ο Συνεργατισμός της Κύπρου συνεχίζει
την παραχώρηση δανείων, ασκώντας συντηρητική πιστωτική
πολιτική και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συνετή αξιολόγηση
των χορηγήσεων, καθώς και στα δεδομένα της κάθε εταιρείας
αλλά και της αγοράς. Κατά το 2011, ο πιστωτικός τομέας του
Συνεργατικού Κινήματος είχε χορηγήσει το 29,71% των δανείων
σε ευρώ σε κατοίκους Κύπρου, στο χρηματο πι στω τικό σύστημα,
και το 19,35% σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα σε κατοίκους και μη
κατοίκους Κύπρου. Σημειώνεται ότι το σύνολο των οικιστικών
δανείων στις 31.12.2011 αντιπρο σώπευε, περίπου, το 39,75%
του συνόλου των δανείων που χορήγησε το Συνεργατικό Κίνημα.

Το Συνεργατικό Κίνημα, όπως άλλωστε έπραξε και σε άλλες
δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε η κυπριακή οικονομία,
κατά το 2011, συνέβαλε, σημαντικά, στην προσπάθεια διαφύ -
λαξης της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα της
Κύπρου, παίρνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Μεταξύ άλλων,
μερίμνησε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικο -
νομικής κρίσης στη χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων και
προσέλκυση καταθέσεων, με απώτερο σκοπό, τόσο την προ -
στασία της ρευστότητας και επικερδότητας των Σ.Π.Ι., όσο και
την εξυπηρέτηση των μελών και πελατών τους. Περαιτέρω,
φρόντισε για τη λήψη μέτρων όσον αφορά στην αποτελεσμα -
τικότερη διαχείριση των διαφόρων κινδύνων, καθώς και στην
ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των Σ.Π.Ι., τόσο συγκεντρω -
τικά, όσο και ατομικά. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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Σχετικά με την ενίσχυση της σταθερότητας των Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. εφαρμόζει ένα σύγχρονο
σύστημα εποπτείας, το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά,
ακόμη και υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχει επιφέρει η
διεθνής χρηματοοικονομική κρίση, καθώς και οι δυσμενείς
εξελίξεις, που σημειώθηκαν στην κυπριακή οικονομία τα τελευ -
ταία τέσσερα χρόνια και οι οποίες, δυστυχώς, συνεχίζονται.

Τα στοιχεία της Σ.Κ.Τ. Λτδ και των Σ.Π.Ι. σε συγκεντρωτική βάση,
τα οποία αφορούν στα λειτουργικά έσοδα, στο λειτουργικό
κέρδος, στο ενεργητικό, στα ίδια κεφάλαια, στις καταθέσεις και
στις χορηγήσεις δανείων, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4.1.

Η συνεχής προσφορά του Συνεργατικού Κινήματος και οι
σκοποί που εξυπηρετεί είναι γνωστοί στο κοινωνικό σύνολο. 

Αυτός είναι και ο λόγος που το κοινό εκτιμά το συνεργατικό
έργο και περιβάλλει με μεγάλη εμπιστοσύνη τα Συνεργατικά
Πιστωτικά Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.). Ως ανταπόδοση αυτής της εμπι -
στοσύνης, το Συνεργατικό Κίνημα συνεχίζει την προσπάθεια
του για αναβάθμιση, βελτίωση και ανάπτυξη, καθώς και για
αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε προβλημάτων και προκλή -
σεων που παρουσιάζονται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα. Στόχος είναι η διασφάλιση των καταθέσεων αλλά και η
παροχή νέων, αναβαθμισμένων και πιο ανταγωνιστικών προϊό -
ν  των και υπηρεσιών για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών
των μελών και πελατών, τόσο των Σ.Π.Ι., όσο και των Συνεργα -
τικών Εταιρειών Διαφόρων Τύπων, σε όλους τους τομείς της
καθημε ρινής τους δραστηριότητας.

2011
Μεταβολή 

2010-2011 (%)
Μεταβολή 

2009-2010 (%)20102009Στοιχεία

Λειτουργικά Έσοδα 301.747 335.336 11,13 406.334 21,17

Λειτουργικό Κέρδος 125.533 154.560 23,12 215.589 39,49

Ενεργητικό 19.068.816 19.936.298 4,55 20.766.413 4,16

Ίδια Κεφάλαια 1.245.041 1.447.951 16,30 1.468.200 1,40

Καταθέσεις 12.778.512 13.489.794 5,57 14.228.868 5,48

Χορηγήσεις Δανείων 11.657.609 13.045.208 11,90 13.901.499 6,56

Σημείωση: Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των Σ.Π.Ι. περιλαμβάνουν και αυτά του Σ.Τ. Λεμεσού Λτδ, το οποίο λειτουργεί ως αναγνωρισμένο αυτοδύναμο Σ.Π.Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4.1. −  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ.Κ.Τ. ΛΤΔ ΚΑΙ Σ.Π.Ι. (€'000)
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Το 1935, η αποικιοκρατική Κυβέρνηση δια Νόμου προχώρησε
στη σύσταση του Τμήματος Συνεργατικής Ανάπτυξης, του
οποίου αρμοδιότητα ήταν η ανάπτυξη και η στήριξη των
Συνεργατικών Εταιρειών στην Κύπρο. Από την ανεξαρτησία της
Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1960, μέχρι και την αποχώρηση
της τουρκοκυπριακής κοινότητας από τη διακυβέρνηση του
Κράτους, υφίσταντο δύο Τμήματα Συνεργατικής Ανάπτυξης. Το
ένα υπαγόταν στην Ελληνοκυπριακή Κοινοτική Συνέλευση και
το άλλο στην Τουρκοκυπριακή Κοινοτική Συνέλευση. Με την
ψήφιση του Νόμου περί Συνεργατικών Εταιρειών το 1985, το
Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης είχε υπό την αρμοδιότητα του,
ως Τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, τόσο την
ανάπτυξη των Συνεργατικών Εταιρειών, όσο και την εποπτεία
τους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ισχυρού Συνεργα -
τικού Κινήματος. Τον Ιούλιο 2003, με την ανεξαρτητοποίηση
και εγκαθίδρυση της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.), η ανάπτυξη και εποπτεία
των Συνεργατικών Εταιρειών συνεχίστηκαν σε αναβαθμισμένο
επίπεδο. Σήμερα, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε., ως αρμόδια Εποπτική Αρχή των
Συνεργατικών Εταιρειών, είναι πλήρως εναρμονισμένη με 
το κοινοτικό κεκτημένο και έχει ενισχυμένη διοικητική και
εποπτική ικανότητα στη βάση της Συνεργατικής Νομοθεσίας
και των διεθνών αναγνωρισμένων Συνεργατικών Αρχών.

4.1. Όραμα
Το όραμα της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. είναι η συνεχής αναβάθμιση και η ευρω -
στία των Συνεργατικών Εταιρειών, μέσα από την αποτε λεσμα -
τική εποπτεία και τη συνεχή υποστήριξη τους. Πρωταρχικός
στόχος είναι η διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας
των Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς και η διατήρηση και
ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το Συνεργατικό
Κίνημα, ούτως ώστε αυτό να συνεχίσει να διαδραματίζει τον
σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό του ρόλο.

4.2. Αποστολή
Η αποστολή της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και
ομαλής λειτουργίας των Συνεργατικών Εταιρειών, μέσα από τη
συνεχή βελτίωση της διοικητικής, λειτουργικής και οργανωτικής
τους ικανότητας και βασιζόμενη στους περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμους και Θεσμούς, καθώς και στις Κανονιστικές
Αποφάσεις που εκδίδονται από την Επιτροπή Υ.Ε.Α.Σ.Ε.

4.3. Πολιτική
Η πολιτική της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. επικεντρώνεται, τόσο στη συνεχή
ενίσχυση της εποπτικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας
της Υπηρεσίας, όσο και στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση
των Συνεργατικών Εταιρειών. Στόχος είναι η ενίσχυση της
ανταγωνιστικής τους ικανότητας στους τομείς που δραστηριο -
ποιούνται, ιδιαίτερα μέσα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον

που έχει διαμορφωθεί με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρω -
αϊκή Ένωση και την ελευθεροποίηση της κυπριακής αγοράς.

4.4. Στόχοι
Οι στόχοι της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. απορρέουν από την αποστολή της
Υπηρεσίας και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για συνεχή
εναρμόνιση των Συνεργατικών Εταιρειών με το κοινοτικό
κεκτημένο. Οι στόχοι αυτοί παρατίθενται πιο κάτω:
1. Η ενίσχυση του θεσμικού, οργανωτικού και λειτουργικού

πλαισίου, μέσα από το οποίο τα Συνεργατικά Πιστωτικά
Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.) είναι ικανά να εναρμονίζονται πλήρως με
τις κοινοτικές Οδηγίες, καθώς και να ανταποκρίνονται
έγκαιρα στις προκλήσεις που δημιουργεί το νέο ανταγω -
νιστικό περιβάλλον.

2. Η συνέχιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Κεντρικού
Φορέα, ρόλο τον οποίο έχει αναλάβει η Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα Λτδ, η οποία συμβάλλει στην καλύτερη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Σ.Π.Ι., καθώς και στη
βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται
στα μέλη και πελάτες τους.

3. Η συνέχιση της ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης των
Σ.Π.Ι. για πλήρη προσαρμογή τους με το ευρωπαϊκό οικο -
νομικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσω διαρθρωτικών και
οργανωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων
και των συγχωνεύσεων, πάνω σε γεωγραφική ή/και λει -
τουργική βάση.

4. Η συνεχής αναβάθμιση της Υ.Ε.Α.Σ.Ε., τόσο τεχνολογικά,
όσο και σε προσοντούχο προσωπικό, για ενίσχυση της
εποπτικής και διοικητικής της ικανότητας, με βάση τις
σχετικές κοινοτικές Οδηγίες και τη σχετική Νομοθεσία.

5. Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των μηχανογραφικών
της συστημάτων για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση,
καθώς και για την ενίσχυση του εποπτικού της έργου.

6. Η προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης,
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της
Υ.Ε.Α.Σ.Ε. και των Σ.Π.Ι., ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντα -
ποκρίνονται επαρκώς στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις.

7. Η ορθολογική και τεχνολογική αναβάθμιση των δραστη -
ριοτήτων όλων των Συνεργατικών Εταιρειών, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις Εταιρειών μικρού μεγέθους, καθώς και η
προώθηση των μεταξύ τους συγχωνεύσεων έτσι, ώστε να
αποκτήσουν το «αναγκαίο εκτόπισμα» και να βελτιώσουν
τη διοικητική, οργανωτική και λειτουργική τους ικανότητα.

8. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Συνεργατικών
Εταιρειών με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, ανα -
βαθμισμένων, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, καθώς και
με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας
που διαθέτει το Συνεργατικό Κίνημα, προς όφελος των
μελών και πελατών του.

4. Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.)
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9. Η αξιοποίηση των ευκαιριών και των μέσων που παρέχονται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για περαιτέρω ενδυνάμωση του
Συνεργατικού Θεσμού στην Κύπρο, δεδομένης και της ση -
μαν τικής θέσης του στο Συνεργατικό Κίνημα της Ευρώπης.

10. Η διατήρηση και ενίσχυση, τόσο του κοινωνικού ρόλου,
όσο και του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του Συνεργα -
τικού Κινήματος, σύμφωνα με τις διεθνείς συνεργατικές
αξίες και αρχές.

4.5. Δομή και Οργάνωση
Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας 
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών, με βάση την τροποποίηση του περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμου (Ν.123 (Ι) 2003), διορίζεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο για χρονική περίοδο πέντε ετών, η οποία είναι
ανανεώσιμη.

Αρμοδιότητες του Εφόρου Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
Ο Έφορος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Υπηρεσίας
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.),
διευθύνει και ελέγχει την Υπηρεσία και εφαρμόζει την πολι -
τική που καθορίζει, υπό την προεδρία του, η Επιτροπή της
Υπηρεσίας. Επίσης, εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων της
σχετικής Νομοθεσίας και είναι αρμόδιος για τα πιο κάτω:
1. Τον έλεγχο της οργανωτικής διάρθρωσης, της οικονομικής

επάρκειας, της φερεγγυότητας των Σ.Π.Ι., καθώς και την
τήρηση από αυτά της εκάστοτε καθοριζόμενης επίσημης
νομισματικής πολιτικής.

2. Τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και
την επαλήθευση στοιχείων με άλλες αρμόδιες Αρχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και άλλων κρατών.

3. Τη λήψη μέτρων εξυγίανσης, την παύση της Επιτροπείας ή
οποιουδήποτε αξιωματούχου, σε ενδεδειγμένες περιπτώ -
σεις, καθώς και τον διορισμό εκκαθαριστή εγγεγραμμένων
Συνεργατικών Εταιρειών που ασκούν εργασίες Συνεργα -
τικού Πιστωτικού Ιδρύματος (Σ.Π.Ι.).

4. Την εποπτεία όλων των Σ.Π.Ι., περιλαμβανομένων και
αυτών που εντάσσονται στον Κεντρικό Φορέα, καθώς και
την ενοποιημένη εποπτεία αυτού.

Ιδιαίτερα, ο Έφορος έχει εξουσία:
1. να χορηγεί, αναστέλλει και ανακαλεί άδεια λειτουργίας Σ.Π.Ι.,
2. να διενεργεί ελέγχους και να συλλέγει πληροφορίες, ανα -

φορικά με τις εργασίες ή/και την οργανωτική διάρθρωση,
την οικονομική επάρκεια και τη ρευστότητα των Σ.Π.Ι.,

3. να επιβάλλει τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με τη σχετική
Νομοθεσία, διοικητικές κυρώσεις,

4. να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες
δημόσιες Αρχές στη Δημοκρατία, καθώς και με αρμόδιες
εποπτικές Αρχές άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας,
αναφορικά με τις δραστηριότητες ή την οικονομική επάρ -
κεια και ρευστότητα των Σ.Π.Ι., τις οποίες ελέγχει κατά τα
οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία,

5. να γνωστοποιεί τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, Σ.Π.Ι. που πρόκειται να εγκατα -
σταθεί στη Δημοκρατία δύναται να διεξάγει εργασίες, και 

6. να συνεργάζεται με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για
την αποτελεσματική εφαρμογή από τα Σ.Π.Ι. των ρυθμί -
σεων που αφορούν στη νομισματική πολιτική.

Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
Η Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών ιδρύθηκε με βάση την τροποποίηση του περί
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (Ν.123 (Ι) 2003). Η Επιτροπή
απαρτίζεται από τον Έφορο, ο οποίος προεδρεύει, ή τον αντι -
κα  ταστάτη του, κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου
4Α των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων, και από τέσσερα
άλλα μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο,
εκ των οποίων τα δύο προέρχονται από κατάλογο διπλάσιου
τουλάχιστον αριθμού προσώπων, τον οποίο υπο βάλλει η
Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία Λτδ.

Κατόπιν ψήφισης σε Νόμο της τροποποίησης του σχετικού
άρθρου της Νομοθεσίας από την Ολομέλεια της Βουλής των
Αντιπροσώπων, τον Σεπτέμβριο του 2011, παρέχεται πλέον η
δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να ανανεώνει τη θητεία
των Μελών της Επιτροπής πέραν της μιας μόνο πενταετίας.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Καθορίζει την πολιτική της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης

Συνεργατικών Εταιρειών και εποπτεύει την εφαρμογή της.
2. Ρυθμίζει με κανονιστικής φύσεως αποφάσεις, θέματα που

κατά τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους έχει εξουσία
να ρυθμίζει.

3. Υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο προτάσεις για τη
ρύθμιση θεμάτων που αυτό έχει εξουσία να ρυθμίζει, κατά
τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους.

4. Υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο προτάσεις για
τροπο ποιήσεις των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων
ή/και των Θεσμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των πιο
πάνω Νόμων.

5. Ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες της ανατίθενται
από τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους ή από οποι -
ουσδήποτε άλλους Νόμους.
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Οργάνωση και στελέχωση της Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
(Υ.Ε.Α.Σ.Ε.) λειτουργεί με βάση την οργανωτική δομή που
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.5.1. και απαρτίζεται από τους
πιο κάτω Τομείς:
● Εποπτείας και Ρύθμισης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυ -

μάτων (Σ.Π.Ι),
● Εποπτείας και Ρύθμισης Συνεργατικών Εταιρειών Διαφόρων

Τύπων, και 
● Διοίκησης, Συντονισμού της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. και Υποστήριξης,

Ανάπτυξης των Συνεργατικών Εταιρειών. Στον Τομέα αυτό
περιλαμβάνονται, πέραν των κεντρικών γραφείων της
Υπηρεσίας, και τέσσερα Επαρχιακά Γραφεία (Λεμεσού,
Πάφου, Λευκωσίας και Λάρνακας), τα οποία προσφέρουν
υπηρεσίες και στους άλλους δύο πιο πάνω Τομείς.

Στον Πίνακα 4.5.1. παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των
θέσεων προσωπικού στην Υ.Ε.Α.Σ.Ε., οι οποίες ανέρχονται σε
74. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται σε 56 θέσεις Λειτουργών της
Υ.Ε.Α.Σ.Ε., διαφόρων βαθμίδων, σε μία θέση Λειτουργού Γενικού
Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, σε 13 θέσεις Γενικού Γραμμα -
τειακού Προσωπικού, κατόπιν της πρόωρης αφυπηρέτησης
της Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού, καθώς και σε 4 θέσεις
Γενικού Βοηθητικού Προσωπικού του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού. Συνολικά παραμένουν 4 κενές
μόνιμες θέσεις Γραμματειακού Προσωπικού. Κατά το 2011 προ -
ήχθηκαν 5 Λειτουργοί Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών (Λ.Ε.Α.Σ.Ε.) σε Λ.Ε.Α.Σ.Ε. Α’. Ως εκ τούτου παρέμειναν
5 κενές μόνιμες θέσεις Λ.Ε.Α.Σ.Ε., πρόσθετες άλλων 2, οι οποίες
υφίσταντο από προηγούμενα έτη και κατόπιν κατάργησης μιας
θέσης, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο του 2010. Με βάση τα πιο
πάνω, κατά το 2011, οι θέσεις Λ.Ε.Α.Σ.Ε. μειώθηκαν σε 36 από 37
που ήταν το 2010. 

Τομέας Διοίκησης-
Συντονισμού Υ.Ε.Α.Σ.Ε.

και Υποστήριξης-Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών

Τομέας Εποπτείας 
και Ρύθμισης 

Συνεργατικών Εταιρειών
Διαφόρων Τύπων

Τομέας Εποπτείας και 
Ρύθμισης Συνεργατικών
Πιστωτικών ΙδρυμάτωνΣύνολο ΘέσεωνΘέσεις

Πρώτοι Λ.Ε.Α.Σ.Ε.* 3 1 1 1

Ανώτεροι Λ.Ε.Α.Σ.Ε. 4 2 - 2

Λ.Ε.Α.Σ.Ε. Α΄ 13 5 1 7

Πρώτοι
Συνεργατικοί 
Λειτουργοί (Π.Σ.Λ.)** (3) - - (3)

Λ.Ε.Α.Σ.Ε. 36 15 1 20

Σύνολο θέσεων 
ανά  Τομέα 56 23 3 30

Λειτουργός Γενικού 
Λογιστηρίου 1 - - 1

Γενικό Γραμματειακό 
Προσωπικό 13 - - 13

Γενικό Βοηθητικό 
Προσωπικό 4 - - 4

Σύνολο 74 23 3 48

Σημειώσεις: *Λειτουργοί Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

** Στην οργανωτική δομή, οι θέσεις «Π.Σ.Λ.» περιλαμβάνονται σε αυτές του«Λ.Ε.Α.Σ.Ε. Α’».  Με την αφυπηρέτηση των Λειτουργών που υπηρετούν
στις θέσεις «Π.Σ.Λ.», αυτές θα καταργηθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5.1. −  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.Ε.Α.Σ.Ε. ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.5.1.
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Υ.Ε.Α.Σ.Ε.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Σ.Π.Ι.)

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

(ON-SITE SUPERVISION)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Υ.Ε.Α.Σ.Ε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Υ.Ε.Α.Σ.Ε. ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
(OFF-SITE MONITORING)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,
ΡΥΘΜΙΣΗ Σ.Π.Ι. 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,
ΡΥΘΜΙΣΗ, 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ,
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑΣ/
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΑΦΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
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Προϋπολογισμός Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
Ο ετήσιος Προϋπολογισμός Δαπανών της Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.) καταρτί ζεται
από την Επιτροπή Υ.Ε.Α.Σ.Ε. και υποβάλλεται μέσω του Υπουρ -
γείου Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Το 84% του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Δαπανών για το
έτος 2011, ποσό ύψους €2.824.985, αφορούσε στη μισθο δοσία

του προσωπικού και το υπόλοιπο 16%, ποσό ύψους €553.718,
αφορούσε δαπάνες για ενοίκια κτηρίων, (€177.000), αγορά,
συντήρηση και επιδιόρθωση εξοπλισμού, εκπαίδευση,
σεμινάρια και συνέδρια προσωπικού, αγορά υπηρεσιών, οδοι -
πο ρικά, φωτισμός, καύσιμα, θέρμανση, τηλεφωνικά τέλη, ανα -
λώσιμα και άλλα (€376.718). Ο Προϋπο λο γισμός Δαπανών της
Υ.Ε.Α.Σ.Ε. για τα έτη 2009-2011 παρου σιάζεται στον Πίνακα
4.5.2. 

2011

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

20102009
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Μισθοδοσία Προσωπικού 2.459.286 2.105.112 2.660.016 2.559.761 2.824.985

Λειτουργικές Δαπάνες:

- Ενοίκια 168.822 151.285 171.684 153.842 177.000

- Άλλες Δαπάνες 

(Αγορά, Συντήρηση και Επιδιόρθωση  

Εξοπλισμού, Εκπαίδευση, Σεμινάρια και 

Συνέδρια Προσωπικού, Αγορά Υπηρεσιών, 

Οδοιπορικά, Φωτισμός, Καύσιμα, Θέρμανση,  

Τηλεφωνικά Τέλη, Αναλώσιμα, κ.λπ.) 519.500 349.286 493.184 345.259 376.718

Σύνολο 3.147.608 2.605.683 3.324.884 3.058.862 3.378.703

ΠΙΝΑΚΑΣ  4.5.2.:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
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5.1. Ανασκόπηση
Κατά έτος 2011, οι Συνεργατικές Εταιρείες, οι οποίες διαχω -
ρίζονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες,
σε σχέση με το κατά πόσον έχουν μέλη φυσικά πρόσωπα ή
Συνεργατικές Εταιρείες ή και από τα δύο, συνέχισαν το αξιόλογο
έργο τους και την προσφορά τους προς τα μέλη και πελάτες
τους. Η πρόοδος που σημειώθηκε, εν μέσω της οικονομικής
κρίσης, στον πιστωτικό τομέα κατά έτη 2009-2011, όσον
αφορά στη χορήγηση δανείων, στην αποδοχή καταθέσεων,
στη συσσώρευση ιδίων κεφαλαίων, καθώς και η σταδιακή
εξέλιξη των μεριδίων χορήγησης δανείων από τα Συνεργατικά

5. Δραστηριότητες του Συνεργατικού Κινήματος 
και της Υ.Ε.Α.Σ.Ε.

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.

Μεταβολή Μεταβολή
Στοιχεία 2009 2010 2009-2010  % 2011 2010-2011  %

Καταθέσεις 12.616.732 13.363.855 5,92 14.118.209 5,65

Δάνεια 9.988.582 11.145.105 11,58 11.969.581 7,40

Ίδια Κεφάλαια 1.054.414 1.207.870 14,55 1.258.996 4,23

Πιστωτικά Ιδρύματα στους διάφορους τομείς δραστηριότητας
της κυπριακής οικονομίας, παρουσιάζονται στους Πίνακες
5.1.1. και 5.1.2., καθώς και στο Διάγραμμα 5.1.1.

Παράλληλα, σημειώθηκαν καθοριστικές μεταρρυθμίσεις και
αλλαγές στο Συνεργατικό Κίνημα, με βάση το στρατηγικό
σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο, κυρίως, ήταν απόρροια των
δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το στάδιο των προενταξιακών της
διαπραγματεύσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.1. - ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ Σ.Π.Ι. (€’000)

Κατηγορία
Δανείων 2009 2010 2011

Οικιστικά 3.955.816 4.478.311 4.758.419

Προσωπικά 3.925.589 4.171.398 4.457.650

Εμπορικά 1.770.590 2.161.293 2.391.890

Αγροτικά 190.801 197.790 213.620

Δημόσιες Αρχές 118.524 115.483 131.267

Άλλα 27.262 20.830 16.735

Σύνολο Δανείων 9.988.582 11.145.105 11.969.581

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.2. −  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (€’000)

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται οι χορηγήσεις δανείων της Συνεργατικής
Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.

Τον Ιούλιο του 2003, το Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μετονομά -
στηκε σε Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.) και κατέστη ανεξάρτητη εποπτική Αρχή.
Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2005, το υφιστάμενο προσωπικό

της Υπηρεσίας στην πλειοψηφία του αναβαθμίστηκε με βάση
τα απαιτούμενα προσόντα των νέων θέσεων και δημιουρ -
γήθηκε νέα οργανωτική δομή, η οποία παρουσιάζεται στο
Διάγραμμα 4.5.1.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1.1. − ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2011

Oικιστικά 39,75%

Προσωπικά 37,24%

Εμπορικά 19,98%

Αγροτικά 1,78%

Δημόσιες Αρχές 1,10%

Άλλα 0,14%



20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με την πλήρωση ακόμη 20 κενών μονίμων θέσεων στις αρχές
του 2010, η Υπηρεσία ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της,
ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο μέγιστο δυνατό
βαθμό, στο έργο που επιτελεί.

Η πλήρης μηχανογράφηση των Σ.Π.Ι. έχει συμβάλει στην
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. Περαιτέρω, η
αναβάθμιση της μηχανογράφησης της Υπηρεσίας ενίσχυσε την
εποπτική της ικανότητα, καθώς και τη δυνατότητα της για
επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και ετοιμασία σχετικών
μελετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2003 έχει δημιουρ -
γηθεί ξεχωριστός και πλήρως στελεχωμένος Τομέας Εποπτείας
και Ρύθμισης Σ.Π.Ι., ο οποίος διεξάγει εποπτεία με βάση τα
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα εποπτείας Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων. Στόχος είναι η διασφάλιση της σταθερότητας και
της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Π.Ι., τόσο σε συγκεντρωτική,
όσο και σε ατομική βάση.

Περαιτέρω, στο τέλος του 2007, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. σε συνεργασία με
τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Σ.Κ.Τ.) και τους άλλους
φορείς του Συνεργατικού Κινήματος, ολοκλήρωσε όλες τις
απαραίτητες προετοιμασίες για τη δημιουργία του νομικού
πλαισίου και των κανονισμών λειτουργίας του Κεντρικού
Φορέα, το ρόλο του οποίου ανέλαβε η Σ.Κ.Τ. Λτδ. Με την
ανάληψη του ρόλου αυτού, από την 1η Ιανουαρίου 2008, η
Σ.Κ.Τ. Λτδ εγγυάται τις καταθέσεις και τις λοιπές υποχρεώσεις
των Σ.Π.Ι. που είναι συνδεδεμένα μαζί της.

Παράλληλα με το «Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Συνεργα -
τικών Εταιρειών», το οποίο λειτουργεί από το 2000, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
το 2008, σε συνεργασία με τους άλλους φορείς του Συνεργα -
τικού Κινήματος, ολοκλήρωσε το νομοθετικό πλαίσιο για τη
δημιουργία του «Ταμείου Αλληλεγγύης, Στήριξης και Ανάπτυξης
Εγγεγραμμένων Εταιρειών που διεξάγουν εργασίες συνεργα -
τικών πιστωτικών ιδρυμάτων». Τόσο η ίδρυση του Κεντρικού
Φορέα, όσο και η λειτουργία του πιο πάνω Ταμείου, στηρίζονται
στη συνεργατική αρχή της αλληλεγγύης και έχουν συμβάλει
σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς
το Συνεργατικό Κίνημα.

Σήμερα, ο συνεργατικός πιστωτικός τομέας του Συνεργατικού
Κινήματος είναι πλήρως εναρμονισμένος με το κοινοτικό
κεκτη μένο, βάσει και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν με
την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η
Υ.Ε.Α.Σ.Ε. έχει αναβαθμιστεί με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά
πρότυπα που διέπουν μια Εποπτική Αρχή και ασκεί με αποτε -
λεσματικότητα την εποπτεία των Σ.Π.Ι.

Από το 2003 μέχρι το 2011, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. στο πλαίσιο του επο -
πτικού της ρόλου και των γενικότερων αρμοδιοτήτων της,
προέβη σε 24 τροποποιήσεις των περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόμων και Θεσμών καθώς και στην έκδοση ρυθμιστικών
αποφάσεων για υλοποίηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
(Παράρτημα 7.3.).

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου
2008, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. σε συνεργασία με τη Συνεργατική Εταιρεία
Μηχα νογράφησης (Σ.Ε.Μ.) Λτδ και τη Σ.Κ.Τ. Λτδ, ανταποκρίθηκε
έγκαιρα, τόσο στις διάφορες ρυθμίσεις που απαιτούντο για την
αυτόματη μετατροπή λογαριασμών από κυπριακές λίρες σε
ευρώ, μέσω των μηχανογραφημένων συστημάτων, όσο και
στις σχετικές αναγκαίες τροποποιήσεις. Αποτέλεσμα της όλης
αυτής προσπάθειας ήταν η συνέχιση της ομαλής διεξαγωγής
των εργασιών και η εξυπηρέτηση των μελών και πελατών των
Σ.Π.Ι., χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα.

Η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. συνεχίζει να ενθαρρύνει και να προωθεί την ανα -
διοργάνωση και ανασυγκρότηση των Συνεργατικών Εταιρειών,
κυρίως μέσω των συγχωνεύσεων, οι οποίες γίνονται πάνω σε
γεωγραφική ή/και λειτουργική βάση. Οι εν λόγω συγχωνεύσεις
συνέβαλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών των Σ.Π.Ι., στην
αύξηση της κερδοφορίας και κεφαλαιακής τους επάρκεια,
ενώ παράλληλα μείωσαν τα λειτουργικά τους έξοδα. Περαιτέρω,
αξιοποίησαν τις οικονομίες κλίμακος, ενίσχυσαν τα μηχανο γρα -
φικά συστήματα, καθώς και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου
και βελτίωσαν την οργανωτική και διοικητική δομή των Σ.Π.Ι.

Με την επιτόπια επιθεώρηση και έλεγχο (on site supervision),
καθώς και με την παρακολούθηση (off site monitoring) των
Σ.Π.Ι., από μέρους του αρμόδιου Τομέα Εποπτείας και Ρύθμισης,
η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. παρεμβαίνει εκεί και όπου χρειάζεται, ούτως ώστε
να λαμβάνονται τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα από τα
Σ.Π.Ι. Παράλληλα, μέσω του Κλάδου Υποστήριξης και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών, παρέχεται από την Υ.Ε.Α.Σ.Ε. κάθε
δυνατή βοήθεια και υποστήριξη προς τα Σ.Π.Ι. για τη συνεχή
και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών τους. Περαιτέρω, ο Τομέας
Εποπτείας και Ρύθμισης Συνεργατικών Εταιρειών Διαφόρων
Τύπων μεριμνά, τόσο για την εποπτεία, όσο και για την ανάπτυξη
των Συνεργατικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον
καταναλωτικό και προμηθευτικό τομέα, στον τομέα διάθεσης
και εμπορίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς
και στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω ριζικών μεταρρυθμίσεων που
προωθήθηκαν από την Υ.Ε.Α.Σ.Ε., σε συνεργασία με τους
άλλους φορείς του Συνεργατικού Κινήματος, καθώς και μέσα
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από το έργο που επιτελεί η ίδια η Υ.Ε.Α.Σ.Ε., με βάση τις αρμο -
διότητες της, οι Συνεργατικές Εταιρείες έχουν καταστεί πιο
ανταγωνιστικές, προσφέροντας βελτιωμένα και νέα προϊόντα/
υπηρεσίες, τόσο στα μέλη τους, όσο και στους πελάτες τους.
Οι Συνεργατικές Εταιρείες ενισχυμένες πλέον σε όλους τους
τομείς λειτουργίας και δραστηριότητάς τους είναι σε θέση να
αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε πρόκληση τους παρουσιαστεί
και να λειτουργούν, τόσο αποτελεσματικά, όσο και αποδοτικά
μέσα στις νέες συνθήκες αγοράς.

5.2. Συγχωνεύσεις
Το 2001, με βάση την «κοινή θέση» μεταξύ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εναρμόνιση του
συνεργατικού πιστωτικού τομέα με το κοινοτικό κεκτημένο
περιελάβανε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές σε διάφορους τομείς,
μεταξύ των οποίων και μεταρρυθμίσεις στα Συνεργατικά
Πιστωτικά Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.). Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις αφο -
ρούσαν διαρθρωτικές και οργανωτικές αλλαγές, περι λαμβα -
νομένων των συγχωνεύσεων ή άλλων ομαδοποιήσεων σε
γεωγραφική ή λειτουργική βάση.

Οι πιο πάνω συγχωνεύσεις έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό
των Σ.Π.Ι. και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση της όξυνσης του
ανταγωνισμού που προέκυψε με την ελευθεροποίηση των
αγορών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου. Επιπλέον,
μέσα από τις συγχωνεύσεις, δίνεται η ευκαιρία για αναδιοργά -
νωση και οικονομική ενδυνάμωση των Σ.Π.Ι. έτσι, ώστε να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για
προσαρμογή τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, μέσα στο
οποίο πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Η πολιτική που υιοθέτησε η Υ.Ε.Α.Σ.Ε., αναφορικά με τις συγχω -
νεύσεις για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, παρουσιάζει
θετικά αποτελέσματα και πλεονεκτήματα. Τα μέλη και οι
πελάτες των Σ.Π.Ι. έχουν στη διάθεση τους ισχυρότερες, από
κάθε άποψη, συνεργατικές εταιρείες και συνεπώς οι υπηρεσίες
και τα προϊόντα που απολαμβάνουν είναι σαφώς αναβαθ -
μισμένα. Όλα τα μικρά καταστήματα (πρώην τοπικά Σ.Π.Ι.), τα
οποία αποτελούν τώρα μέρος μεγαλύτερων συμπλεγμάτων,
ενισχύουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία των μελών και
των πελατών με τις Συνεργατικές Εταιρείες. Σημειώνεται ότι ο
συνολικός αριθμός των καταστημάτων των Σ.Π.Ι., σε παγκύπρια
βάση, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011, ανερχόταν σε 430.

Μέσω των συγχωνεύσεων, τα Σ.Π.Ι. έχουν τη δυνατότητα:
● να μειώσουν το κόστος των προσφερόμενων προϊόντων

και υπηρεσιών τους προς όφελος, τόσο των ιδίων, όσο και
των μελών τους, μέσω των συνεργιών και των οικονομιών
κλίμακας,

● να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση,
● να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια,
● να δημιουργήσουν σωστές και λειτουργικές οργανωτικές

δομές,
● να εφαρμόσουν αξιόπιστα συστήματα εσωτερικού ελέγχου,
● να υλοποιήσουν περαιτέρω αναπτυξιακά προγράμματα, και
● να δημιουργήσουν κατάλληλη και αναβαθμισμένη τεχνο -

λογική υποδομή.

Είναι αξιοσημείωτο ότι με τις συγχωνεύσεις διατηρήθηκαν όλα
τα καταστήματα εξυπηρέτησης των Σ.Π.Ι. που συγχωνεύτηκαν,
παραμένοντας σε λειτουργία, ως μέρος των μεγαλύτερων
συμπλεγμάτων που δημιουργήθηκαν.

Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού, όσον αφορά στις
συγχωνεύσεις μεταξύ των Σ.Π.Ι., παρουσιάζεται να έχει επιτυχή
πορεία και οι διαβουλεύσεις μεταξύ των αξιωματούχων του
Συνεργατισμού, για περαιτέρω συνένωση δυνάμεων, διεξά -
γονται σε πολύ θετικό κλίμα.

Ο ρόλος των Επιτροπειών αλλά και του διευθυντικού προσω -
πικού των Σ.Π.Ι. αναβαθμίστηκε. Με τις συγχωνεύσεις δημιουρ -
γήθηκαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για επέκταση του
κύκλου εργασιών και βελτίωσης της οργανωτικής δομής τους.
Οι Επιτροπείες επιφορτίστηκαν με αυξημένες ευθύνες, όσον
αφορά στη χάραξη και εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών.
Παράλληλα, το διευθυντικό προσωπικό ανέλαβε αυξημένες
ευθύνες, όσον αφορά στην υλοποίηση των πολιτικών αυτών,
μέσα στο νέο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, δημιουρ -
γή θηκαν ή αναβαθμίστηκαν νέα τμήματα (Εσωτερικού Ελέγχου,
Λογιστηρίου, Εξυπηρέτησης Πελατών, Διαχείρισης Κινδύνων
κ.λπ.) σε εφαρμογή της υποχρέωσης για δημιουργία σωστής
και λειτουργικής οργανωτικής δομής.

Το 2011 τα Σ.Π.Ι. μειώθηκαν σε 101 σε σύγκριση με 110 που
ήταν στις 31.12.2010. Σημειώνεται ότι στις αρχές του 2005 τα
Σ.Π.Ι. αριθμούσαν 360. Κατάλογος των Σ.Π.Ι. που έχουν συγχω -
νευθεί μέχρι τις 31.12.2011, παρουσιάζεται στο Παράρτημα 7.2.
Πέραν του σημαντικού έργου που επιτελέστηκε, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε., σε
συνεργασία με το Συνεργατικό Κίνημα και τα ενδιαφερόμενα
Σ.Π.Ι., προωθεί περαιτέρω συγχωνεύσεις με στόχο τη δημιουργία
ακόμη πιο εύρωστων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Μέχρι το τέλος του 2012, ο αριθμός των Σ.Π.Ι. αναμένεται να
κυμανθεί περίπου σε 92 και μέχρι το 2013 σε 82. Τα μέχρι τώρα
αποτελέσματα των συγχωνεύσεων είναι πολύ ενθαρρυντικά,
ως προς την επιτυχή έκβαση της όλης προσπάθειας. Οι συγχω -
νεύσεις οδήγησαν στη δημιουργία μεγαλύτερων Σ.Π.Ι., διατη -
ρώντας, όμως, τον συνεργατικό χαρακτήρα και την κοινωνική
τους ευαισθησία. Οι Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες είναι σε
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θέση να προσφέρουν αναβαθμισμένα προϊόντα και υπηρεσίες
που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των μελών και
πελατών τους.

Σε συνδυασμό με την έναρξη της λειτουργίας του Κεντρικού
Φορέα (Κ.Φ.) το 2008 και τη συνεχή ενίσχυση των διευθε τήσεων
σύνδεσης των Σ.Π.Ι. με αυτόν, οι συγχωνεύσεις αποτελούν εχέγ -
γυο για την ομαλή λειτουργία και διαχείριση των Σ.Π.Ι. στο εναρ -
μονισμένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου λειτουργούν.

Παράλληλα με τις συγχωνεύσεις των Σ.Π.Ι., πραγματοποιή -
θηκαν, κατά τα έτη 2007-2011, οι πιο κάτω συγχωνεύσεις
Συνεργατικών Εταιρειών Διαφόρων Δραστηριοτήτων:
● 2007 – Η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία

Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Λτδ με τη Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα Λτδ.

● 2008 – Η Περιφερειακή Σ.Ε.Δ.Ι.Γ.Ε.Π. Σολιάς Λτδ
με τη Σ.Ε.Δ.Ι.Γ.Ε.Π. Πιτσιλιάς – Τροόδους Λτδ.

– Η Σ.Ε.Δ.Ι.Γ.Ε.Π. Σταυρού Αγίου Φωτίου Λτδ
με τη Σ.Ε.Δ.Ι.Γ.Ε.Π. Πάφου και Ορεινής Λτδ.

● 2009 – Η Σ.Ε.Δ.Ι.Γ.Ε.Π. Αγρού Λτδ και η Σ.Ε.Δ.Ι.Γ.Ε.Π.
Πελενδρίου – Κάτω Αμιάντου Λτδ με τη
Σ.Ε.Δ.Ι.Γ.Ε.Π. Πιτσιλιάς – Τροόδους Λτδ.

● 2011 – Το Συνεργατικό Παντοπωλείο Μουτουλλά και
το Συνεργατικό Παντοπωλείο Καλοπαναγιώτη
με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Μαραθάσας Λτδ.

– Το Συνεργατικό Παντοπωλείο Γουρρίου
με τη Σ.Π.Ε. Ορεινής.

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στις συγχωνεύ -
σεις, με την καθοδήγηση της Υ.Ε.Α.Σ.Ε, είναι πολύ σημαντική
και θα είναι καθοριστική στην παραπέρα ενδυνάμωση και
ανάπτυξη του Συνεργατικού Θεσμού.

Το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου μέσα από τη μακρόχρονη
πορεία του και πάρα τις διάφορες προκλήσεις και δυσκολίες
που είχε να αντιμετωπίσει, έχει ανταποκριθεί επάξια στην απο -
στολή που του εμπιστεύθηκε ο κυπριακός λαός και συνεχίζει
να εκπληρώνει τον ρόλο που καλέστηκε να επιτελέσει, ακόμη
και σήμερα, μέσα από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που
ταλανίζουν τον τόπο μας, έχοντας ως υπόβαθρο τις συνεργα -
τικές αξίες και αρχές και ως κύριο μέλημα του τον άνθρωπο.

5.3. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ -
Κεντρικός Φορέας
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Σ.Κ.Τ.) εγγράφηκε στην
Κύπρο το 1937, ως Συνεργατική Εταιρεία περιορισμένης ευθύ -
νης, δυνάμει του άρθρου 10 των περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόμων του 1985 έως 2011, καθώς και του άρθρου 11 των περί
Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών του 1987 έως 2007.

Εκτός από Συνεργατική Εταιρεία, εγγεγραμμένη κάτω από τους
περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους, η Σ.Κ.Τ. Λτδ είναι
ταυτόχρονα Τράπεζα, η οποία διέπεται και λειτουργεί κάτω από
τους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους, καθώς και από τους
περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους. Ως εκ τούτου, η
Σ.Κ.Τ. Λτδ εποπτεύεται, τόσο από την Υπηρεσία Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.), όσο και από
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Κ.Τ.Κ.), όπως όλα τα αδειούχα
και αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο.

Μέτοχοι - μέλη της Σ.Κ.Τ. Λτδ, ως τριτοβάθμια Συνεργατική
Εταιρεία, είναι αποκλειστικά Συνεργατικές Εταιρείες, κυρίως
Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.), από όλη την Κύπρο.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ο αριθμός των μελών/μετόχων της
Σ.Κ.Τ. Λτδ ανερχόταν σε 281 (147 Συνεργατικές Εταιρείες εν
ενεργεία, 122 εκτοπισμένες μη δραστηριοποιημένες και 12 υπό
εκκαθάριση Συνεργατικές Εταιρείες). Σύμφωνα με την περί
Συνεργατικών Εταιρειών Νομοθεσία, κάθε μέλος έχει δικαίωμα
μιας μόνο ψήφου.

Η Σ.Κ.Τ. Λτδ διοικείται από Επιτροπεία, η οποία αποτελείται από
15 μέλη. Η σύνθεση της Επιτροπείας έχει ως εξής: (ι) εννέα μη
εκτε λεστικά μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση,
σύμφωνα με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους και
Θεσμούς, (ιι) δύο εκτελεστικά μέλη, τα οποία επιλέγονται/
διορίζονται, επίσης, από τα εκλεγμένα, μη εκτελεστικά, μέλη
της Επιτροπείας, και (ιιι) τέσσερα μη εκτελεστικά και ανεξάρ -
τητα μέλη, τα οποία επιλέγονται/διορίζονται, επίσης, από τα
εκλεγμένα, μη εκτελεστικά, μέλη της Επιτροπείας. Η θητεία των
μελών είναι τριετής.

Η Σ.Κ.Τ. Λτδ είναι ο Τραπεζίτης όλων των εγγεγραμμένων
Συνεργατικών Εταιρειών και ο Κεντρικός Τραπεζίτης των Σ.Π.Ι.
Ως κεντρικός τραπεζίτης, η Σ.Κ.Τ. Λτδ αποτελεί το ύστατο
καταφύγιο δανεισμού (“lender of the last resort”) των Σ.Π.Ι. για
σκοπούς ρευστότητας και γενικής υποστήριξης. Σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι Συνεργατικές Εταιρείες κατα -
θέτουν τα πλεονάσματα τους στη Σ.Κ.Τ. Λτδ.



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011

23

Βασικός σκοπός και στόχος της ίδρυσης της Σ.Κ.Τ. Λτδ ήταν η
επίτευξη της αυτοχρηματοδότησης του Συνεργατικού Κινήμα -
τος, στόχος που υλοποιήθηκε πλήρως σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα. Πέραν από την αποδοχή καταθέσεων και παραχώ -
ρηση δανείων, από και προς τις Συνεργατικές Εταιρείες, ένας
από τους σημαντικότερους πυλώνες δραστηριοποίησης της
Σ.Κ.Τ. Λτδ υπήρξε και διατηρείται μέχρι σήμερα, παρά τον περι -
ο ρι σμό της αγροτικής οικονομίας, η στήριξη του αγροτικού
κόσμου της Κύπρου. Η εν λόγω στήριξη πραγματοποιείται με
την παραχώρηση πιστώσεων για αγορά γεωργικών χρειωδών,
καθώς και με τη δανειοδότηση γεωργικών αναπτυξιακών προ -
γραμμάτων, χρηματοδοτούμενα από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η Σ.Κ.Τ. Λτδ, δραστηριοποιείται, επίσης, στην εισαγωγή και
διάθεση στην κυπριακή αγορά πατατόσπορου, προϊόντων
φυτοπροστασίας, θρέψης φυτών, ειδών κήπου, μικρών γεωρ -
γικών εργαλείων, ελαφρών γεωργικών μηχανη μάτων, ειδών
ατομικής προστασίας, καθώς και άλλων σε προσιτές και αντα -
γωνιστικές τιμές. Με έμπειρους και πλήρως καταρτισμένους
γεωπόνους, η Σ.Κ.Τ. Λτδ προσφέρει δωρεάν συμβουλές και
οδηγίες για τη σωστή χρήση των πιο πάνω προϊόντων και
εξυπηρετεί τους Κύπριους αγρότες σε παγκύπρια κλίμακα,
μέσω του δικτύου διανομής που διαθέτει.

Με την πάροδο του χρόνου, η Σ.Κ.Τ. Λτδ επέκτεινε τις δραστη -
ριότητες της και σήμερα βρίσκεται σε θέση να παρέχει ένα
ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών
που περιλαμβάνουν τραπεζικές εργασίες, υπηρεσίες πιστω -
τικών και χρεωστικών καρτών (πλαστικό χρήμα), χρηματο επεν -
δυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σ.Κ.Τ. Λτδ, εκ μέρους όλου του
Συνεργατικού Κινήματος στην προσπάθεια αναθέρμανσης της
οικονομίας, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
που ξέσπασε το 2008, η οποία επηρέασε και την Κύπρο, συμ -
μετείχε το 2009 στο σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για
έκδοση ειδικών κυβερνητικών τίτλων τριετούς διάρκειας, με το
ποσό των €480 εκατομμυρίων. Ειδικότερα, για την ενίσχυση
των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, το 2010
συμμετείχε με δάνειο ύψους 50 εκατομμυρίων από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) και το 2011 με δάνειο
ύψους 8 εκατομμυρίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύ σεων
(ΕΤΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος “Progress”.

Το σύνολο του ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία), το μετοχικό
κεφάλαιο, το σύνολο των αποθεματικών, καθώς και τα ίδια
κεφάλαια της Σ.Κ.Τ. Λτδ για τα έτη 2009 έως 2011 παρου -
σιάζονται στον Πίνακα 5.3.1.
 

Στοιχεία 2009 2010 2011

Ενεργητικό 4.753.716 4.507.005 4.552.655

Μετοχικό Κεφάλαιο 78.677 86.301 97.855

Αποθεματικά 111.950 153.780 111.349

Ίδια Κεφάλαια 190.627 240.081 209.204

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.1. − ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤΔ (Σ.Κ.Τ.) (€’000)

Η Σ.Κ.Τ. Λτδ είναι μέλος του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού
Επιταγών και είναι εξουσιοδοτημένη να εξυπηρετεί όλα τα
Σ.Π.Ι., όσον αφορά στην επεξεργασία των επιταγών τους.  Είναι,
επίσης, μέλος πολλών διεθνών συνδέσμων και οργανώσεων,
όπως της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης («International
Cooperative Alliance» – I.C.A.), του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου
Συνεργατικών Τραπεζών («European Association of Cooperative
Banks» – E.A.C.B.), του Διεθνούς Συνδέσμου Συνεργατικών
Τραπεζών («International Cooperative Banking Association» –
I.C.B.A.) και άλλων. Περαιτέρω, είναι μέλος του Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου καθώς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για σκοπούς εναρμόνισης των Σ.Π.Ι. με το κοινοτικό κεκτημένο,
η Σ.Κ.Τ. Λτδ , εκτός του ότι συνεχίζει να είναι ο Τραπεζίτης για
όλες τις Συνεργατικές Εταιρείες και ο Κεντρικός Τραπεζίτης των
Σ.Π.Ι., ανέλαβε, από την 1η Ιανουαρίου 2008, και τον πρόσθετο
ρόλο του Κεντρικού Φορέα για Σ.Π.Ι.

Η Σ.Κ.Τ. Λτδ, με βάση τον νέο ρόλο που της έχει ανατεθεί,
εγγυάται τις υποχρεώσεις των συνδεδεμένων, με αυτή, Σ.Π.Ι.,
ούτως ώστε αυτά να εξαιρούνται από τα ρυθμιστικά κριτήρια
της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 2006/48/ΕΚ, σχετικά
με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας Πιστωτικών
Ιδρυμάτων. Η ίδια Οδηγία και οι περί Συνεργατικών Εταιρειών
(Τροποιητικοί) Θεσμοί του 2004 προνοούν ότι τα ρυθμιστικά
κριτήρια πρέπει να ικανοποιούνται από τον Κεντρικό Φορέα
και τα συνδεδεμένα Σ.Π.Ι. σε ενοποιημένη βάση.

Σε ετήσια βάση, η Σ.Κ.Τ. Λτδ εκδίδει Έκθεση, στην οποία περι -
γρά φονται με λεπτομέρεια όλες οι εργασίες που διεξάγει.
Περαιτέρω, το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Σ.Κ.Τ. Λτδ,
μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του, εκδίδει σε μηνιαία
βάση ενημε ρωτικό δελτίο με τις δραστηριότητες της Σ.Κ.Τ. Λτδ,
καθώς και με θέματα που απασχολούν τον Συνεργατισμό, το
χρηματο πιστωτικό σύστημα και γενικότερα την οικονομία της
Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη διεθνή οικονομία.



Επίσης, η Σ.Κ.Τ. Λτδ συμμετέχει, ως κύριος χορηγός, στη Διεθνή
Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου, η οποία πραγματοποιείται σε
ετήσια βάση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, συμμετέχει ανελλιπώς στην Παγκύπρια Αγροτική
Έκθεση που διοργανώνεται κάθε δύο έτη υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις οικονομικού και κοινωνικού
ενδιαφέροντος.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η Σ.Κ.Τ. Λτδ, πρόκειται να ανε -
γείρει νέα ιδιόκτητα κεντρικά γραφεία, με προϋπολο γιζόμενη
δαπάνη 27 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα στεγάσουν όλες
τις Υπηρεσίες της, που σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένες
σε διάφορα κτήρια.

Πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες, τις δραστηριότητες και
ευρύτερα την κοινωνική προσφορά της Σ.Κ.Τ. Λτδ βρίσκονται
στην ιστοσελίδα της, www.ccb.coop.com.cy.

Κεντρικός Φορέας (Κ.Φ.)
Το 2001, η θέση της Κυπριακής Κυβέρνησης, για την εναρμόνιση
του πιστωτικού τομέα του Συνεργατικού Κινήματος με το κοι -
νο τικό κεκτημένο, έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
και, σύμφωνα με αυτή, η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύ θηκε
να υιοθετήσει πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο, περί Πιστωτικών
Ιδρυμάτων, για πλήρη εφαρμογή του στα Συνεργατικά Πιστω -
τικά Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.). Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία
ζήτησε μια μεταβατική περίοδο, η οποία επεκτεινόταν μέχρι το
τέλος του 2007. Κάτω από αυτή τη θέση, αναλήφθηκε η υπο -
χρέωση για τροποποίηση της Συνεργατικής Νομοθεσίας, για
μεταρρυθμίσεις και αλλαγές σε σχέση με τη λειτουργία των
Σ.Π.Ι., καθώς και για εγκαθίδρυση διευθετήσεων σύνδεσης των
Σ.Π.Ι. με Κεντρικό Φορέα (Κ.Φ.), σύμφωνα με το άρθρο 3 της
Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Η πιο πάνω εναρμονιστική θέση διελάμβανε για τα Σ.Π.Ι. δυο
επιλογές: Η πρώτη επιλογή τους έδιδε τη δυνατότητα να εναρ -
μο νιστούν με το κοινοτικό κεκτημένο, ικανοποιώντας αυτο -
δύναμα τα ελάχιστα κριτήρια, τα οποία προβλέπονται από τις
σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και αφορούν, κυρίως, στα ίδια κεφά -
λαια, το δείκτη φερεγγυότητας και τα μεγάλα χρηματο δοτικά
ανοίγματα. Η δεύτερη επιλογή τους έδιδε τη δυνα τότητα να
ενταχθούν στις διευθετήσεις σύνδεσης με τον Κ.Φ., τον ρόλο
του οποίου ανέλαβε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.  Με
την επιλογή αυτή, τα ελάχιστα κριτήρια θα μπορούσαν να
ικανο ποιηθούν πάνω σε συγκεντρωτική βάση από τον Κ.Φ. και
τα συνδεδεμένα με αυτόν Σ.Π.Ι.

Το άρθρο 3 της Οδηγίας της Ε.Ε. 2006/48/ΕΚ, περί της ανάληψης
και άσκησης δραστηριότητας Πιστωτικών Ιδρυμάτων, περιέχει
τις καθοριστικές διατάξεις που αφορούν στη μόνιμη σύνδεση
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τον Κ.Φ.

Τα κύρια σημεία του εν λόγω άρθρου έχουν συνοπτικά ως
ακολούθως:
● Οι διευθετήσεις πρέπει να αναφέρονται σε Πιστωτικά

Ιδρύματα που βρίσκονται στο ίδιο κράτος-μέλος και είναι
μόνιμα συνδεδεμένα με τον Κεντρικό Οργανισμό-Κεντρικό
Φορέα (Κ.Φ.), ο οποίος τα παρακολουθεί και βρίσκεται στο
ίδιο κράτος-μέλος.

● Η Νομοθεσία του κράτους-μέλους πρέπει να προνοεί ότι:
- Oι υποχρεώσεις του Κεντρικού Φορέα αποτελούν αλλη -

λέγγυες υποχρεώσεις ή οι υποχρεώσεις των συνδεδε -
μένων ιδρυμάτων καλύπτονται πλήρως από τις εγγυήσεις
του κεντρικού οργανισμού.

- H φερεγγυότητα και η ρευστότητα του Κεντρικού Φορέα
και όλων των ιδρυμάτων, που συνδέονται με αυτόν, υπό -
κεινται στο σύνολο τους σε εποπτεία, πάνω σε συγκε -
ντρω τική βάση.

- H διοίκηση του Κεντρικού Φορέα έχει τη δυνατότητα 
να εκδίδει οδηγίες προς τα ιδρύματα που συνδέονται 
με αυτόν.

Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κεντρικού Φορέα (Κ.Φ.)
Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
(Υ.Ε.Α.Σ.Ε.), σε συνεργασία με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
Λτδ (Σ.Κ.Τ.) και τους άλλους φορείς του Συνεργατικού Κινήματος,
ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για τη
δημιουργία νομικού πλαισίου και κανονισμών λειτουργίας του
Κεντρικού Φορέα (Κ.Φ.). Οι νομικές διευθετήσεις για την
άσκηση του ρόλου του Κ.Φ. από τη Σ.Κ.Τ. Λτδ περιλαμβάνονται:
● στους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 έως

2012 (Ν.22/85),
● στους περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμούς του 1987 έως

2012, ειδικότερα στην Κ.Δ.Π. 874/2004 και Κ.Δ.Π. 54/2012,
και

● στη σχετική βασική Κανονιστική Απόφαση της Επιτροπής
Υ.Ε.Α.Σ.Ε. και στην τροποποιητική της, αναφορικά με τους
όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης Συνεργατικών Πιστω -
τικών Ιδρυμάτων (Σ.Π.Ι.) με τη Σ.Κ.Τ. Λτδ /Κ.Φ., οι οποίες
εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 41Ζ των περί Συνεργα -
τικών Εταιρειών Νόμων (Κ.Δ.Π. 393/2006) και Κ.Δ.Π.
57/2012, αντίστοιχα).
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Έναρξη λειτουργίας του Κ.Φ.
Όλα σχεδόν τα Σ.Π.Ι.2 είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους, μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 2007, να ενταχθούν στις διευθετήσεις σύν -
δεσης με τον Κ.Φ. Είχαν υποβάλει την απαιτούμενη έγγραφη
δήλωση καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες
για την οικονομική, οργανωτική και λειτουργική τους κατά -
σταση. Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από το κάθε Σ.Π.Ι.
εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν δεόντως για την επισήμανση
και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων από τα Σ.Π.Ι., είτε πριν
από την έναρξη των διευθετήσεων σύνδεσης και τη λειτουργία
του Κ.Φ., είτε μετά.  Από την 1η Ιανουαρίου 2008, όλα τα Σ.Π.Ι.,
που εξέφρασαν ενδιαφέρον, εντάχθηκαν στις διευθετήσεις
σύνδεσης με τη Σ.Κ.Τ. Λτδ, υπογράφοντας τη σχετική Συμφωνία
Σύνδεσης και Εγγύησης, λαμβάνοντας έτσι άδεια λειτουργίας
από την Υ.Ε.Α.Σ.Ε., ως αναγνωρισμένα Σ.Π.Ι., κατόπιν σύνδεσης
τους με τον Κ.Φ.

Ρόλος και Αρμοδιότητες Σ.Κ.Τ. Λτδ /Κ.Φ.
Η Σ.Κ.Τ. Λτδ, ενώ συνεχίζει να είναι ο Τραπεζίτης για όλες τις
Συνεργατικές Εταιρείες και ο Κεντρικός Τραπεζίτης για τις
Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες, από την 1η Ιανουαρίου
2008, έχει αναλάβει ταυτόχρονα τον πρόσθετο ρόλο του Κ.Φ.
για τα συν δε δεμένα Σ.Π.Ι., των οποίων εγγυάται τόσο τις κατα -
θέσεις, όσο και τις λοιπές υποχρεώσεις τους, όπως προνοείται
από την κοινοτική Οδηγία 2006/48/ΕΚ.

Σημειώνεται ότι με τις τροποποιήσεις των περί Συνεργατικών
Εταιρειών Θεσμών του 2012 (Κ.Δ.Π. 54/2012) και της βασικής
Κανονιστικής Απόφασης (Κ.Δ.Π. 57/2012), αναφορικά με τους
όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης των Σ.Π.Ι. με την Σ.Κ.Τ./Κ.Φ.,
η μορφή της εγγύησης από μονής κατεύθυνσης, μετατράπηκε
σε αμφίδρομη.

Πέραν της ικανοποίησης των εποπτικών απαιτήσεων σε συ -
γκεν τρω τική βάση, την έκδοση οδηγιών προς τα συνδεδεμένα
Σ.Π.Ι. και την εγγύηση των υποχρεώσεων τους, όπως προβλέπει
το άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, η Σ.Κ.Τ. Λτδ, ως Κ.Φ.,
παρέχει στα συνδεδεμένα Σ.Π.Ι. υποστήριξη και καθοδήγηση
σε ουσιώδεις τομείς για σκοπούς διασφάλισης της οικονομικής
σταθερότητας και της ομαλής λειτουργίας τους.

Η παρακολούθηση και οι οδηγίες του Κ.Φ. προς τα συνδε δε -
μένα Σ.Π.Ι. δεν υποκαθιστούν τις, εποπτικής φύσης, αρμοδιό -
τητες της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών

Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.), καθώς και τις ρυθμίσεις που εκδίδει, ούτε
τις αρμοδιότητες και ευθύνες της Επιτροπείας των Σ.Π.Ι. ή την
αυτονομία και ανεξαρτησία τους.

Ανεξαρτησία και Αυτονομία των συνδεδεμένων Σ.Π.Ι.
Οι διευθετήσεις σύνδεσης των Σ.Π.Ι. με τη Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα Λτδ (Σ.Κ.Τ.) δεν συνιστούν σχέση μητρικής - θυγατρικής
εταιρείας, αλλά ούτε και όμιλο εταιρειών.  Συνιστούν μια ειδική
σχέση για τους σκοπούς εναρμόνισης τους με το κοινοτικό
κεκτημένο, βάσει της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, υπό τις παραμέ -
τρους που έχουν προαναφερθεί. Κατά συνέπεια, όλα τα συν -
δεδεμένα Σ.Π.Ι. συνεχίζουν να διατηρούν την αυτονομία και
την ανεξαρτησία τους. Συνεχίζουν να είναι αυτόνομες νομικές
οντότητες και να έχουν τα δικά τους διοικητικά και διευθυντικά
όργανα, όπως προβλέπεται από τους περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμους, ακολουθώντας, όμως, τις οδηγίες του Κ.Φ.,
τις Κανονιστικές Αποφάσεις της Επιτροπής Υ.Ε.Α.Σ.Ε., καθώς και
τις οδηγίες και εγκυκλίους του Εφόρου.

Εποπτεία από την αρμόδια Εποπτική Αρχή
Με βάση τη Συνεργατική Νομοθεσία, αρμόδια εποπτική και
ρυθμιστική Αρχή, τόσο για τα αυτοδύναμα αναγνωρισμένα
Σ.Π.Ι., όσο και για τα συνδεδεμένα με τη Σ.Κ.Τ. Λτδ /Κ.Φ., είναι η
Υ.Ε.Α.Σ.Ε., η οποία ασκεί εποπτεία και παρακολούθηση επί όλων
των Σ.Π.Ι., με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εποπτείας
πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως όλες οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. υιοθέτησε πλήρως τις ευρωπαϊκές Οδηγίες που
αφορούν στα Πιστωτικά Ιδρύματα, εκδίδοντας τις απαραίτητες
Κανονιστικές Αποφάσεις και υιοθετώντας τις εισηγήσεις του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.), οι οποίες έγιναν στα
πλαίσια του προγράμματος αξιολόγησης του χρηματο πιστω -
τικού τομέα της Κύπρου (FSAP Assessment) το 2005 και το
2008. Επίσης, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε., το 2004 προχώρησε σε αναδιοργά -
νωση και το 2010 σε πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, με
στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση της διοικητικής και εποπτι -
κής της ικανότητας.

Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
(Υ.Ε.Α.Σ.Ε.) έχει προσαρμόσει, σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό,
την εποπτική της ικανότητα, με βάση τις απαιτήσεις της Ε.Ε., και
εκπληρώνει πλήρως στην αποστολή της, όσον αφορά στην
εποπτεία των Σ.Π.Ι., τα οποία αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα,

2 Το Σ.Τ. Λεμεσού Λτδ, κατόπιν απόφασης του να μην ενταχθεί στις  διευθετήσεις Κ.Φ., λειτουργεί ως αυτοδύναμο αναγνωρισμένο Σ.Π.Ι.



με ιδιαίτερα όμως χαρακτηριστικά, λόγω της συνεργατικής
τους μορφής. Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και
διευθετήσεις, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. συνεργάζεται στενά με την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου (Κ.Τ.Κ.) σε θέματα εποπτείας των Σ.Π.Ι.

Ειδικότερα και επειδή η Σ.Κ.Τ. Λτδ υπόκειται, ως Τράπεζα, στην
εποπτεία της Κ.Τ.Κ., η νομοθεσία προβλέπει ότι η Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να παρέχει στην Κ.Τ.Κ. όλα
τα αναγκαία, για σκοπούς άσκησης ενοποιημένης εποπτείας,
στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στα συνδεδεμένα, με
τη Σ.Κ.Τ. Λτδ /Κ.Φ., Σ.Π.Ι., καθώς και να μεριμνά για τη διεξαγωγή
από κοινού με την Κ.Τ.Κ. δειγματοληπτικών ελέγχων στα συν -
δεδεμένα Σ.Π.Ι., σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο.

Δυνάμει αντίστοιχης πρόνοιας της Νομοθεσίας, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να παρέχει στην Κ.Τ.Κ. όλα

τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στα Σ.Π.Ι.,
για σκοπούς νομισματοπιστωτικής πολιτικής, παρακολού θη -
σης του ισοζυγίου πληρωμών και πληροφόρησης της Ευρω -
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή άλλων διεθνών οργανισμών.
Μεριμνά, επίσης, για τη διεξαγωγή, από κοινού με την Κ.Τ.Κ.,
επιτόπου επαλήθευσης των εν λόγω στοιχείων.

Συγκεντρωτικά Στοιχεία Σ.Κ.Τ. Λτδ /Κ.Φ. και 
Συνδεδεμένων Σ.Π.Ι.
Τα στοιχεία που αφορούν στα λειτουργικά έσοδα, το λει -
τουργικό κέρδος, το ενεργητικό (περιουσιακά στοιχεία), τα ίδια
κεφάλαια, τις καταθέσεις, καθώς και στις χορηγήσεις πιστω -
τικών διευκολύνσεων της Σ.Κ.Τ. Λτδ /Κ.Φ. και των συνδε δε -
μένων Σ.Π.Ι., σε συγκεντρωτική βάση, για τα χρόνια λειτουργίας
του Κ.Φ. από το 2008 έως το 2011, παρουσιάζονται στον
πίνακα 5.3.2.
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Στοιχεία 2008 2009 2010 2011 

Λειτουργικά Έσοδα 253.924 275.582 300.277 363.441

Λειτουργικό Κέρδος 125.256 111.395 133.681 192.343

Ενεργητικό 13.796.047 17.792.472 18.592.989 18.974.632

Ίδια Κεφάλαια 1.009.196 1.074.442 1.268.316 1.271.481

Καταθέσεις 9.887.808 11.744.445 12.408.487 12.737.003

Δάνεια 9.529.434 10.729.667 11.980.816 12.520.618

ΠΙΝΑΚΑΣ  5.3.2. −  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ.Κ.Τ. ΛΤΔ /Κ.Φ. ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ Σ.Π.Ι. (€'000)

Σημείωση:  Στα πιο πάνω συγκεντρωτικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Σ.Τ. Λεμεσού Λτδ, το οποίο λειτουργεί ως αυτοδύναμο Σ.Π.Ι.

Όπως αναφέρεται στη σχετική σημείωση του πιο πάνω πίνακα,
το Σ.Τ. Λεμεσού Λτδ δεν συμπεριλαμβάνεται στα συνδεδεμένα
με τη Σ.Κ.Τ. Λτδ /Κ.Φ. Σ.Π.Ι., αλλά λειτουργεί αυτοδύναμα σε
σχέση με τα κριτήρια άσκησης εργασιών ενός αναγνωρι -
σμένου πιστωτικού ιδρύματος, τα οποία καθορίζονται από τις
σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο το εν λόγω
Σ.Π.Ι., όσο και αυτά που είναι συνδεδεμένα με τη Σ.Κ.Τ. Λτδ/
Κ.Φ., διέπονται από τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους
και Θεσμούς. Περαιτέρω, υπόκεινται στην εποπτεία της
Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

5.4. Νομοθεσία και Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
(Υ.Ε.Α.Σ.Ε.), στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου και των γενι -
κότερων αρμοδιοτήτων της, προέβη μέσω του Υπουργείου
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σειρά εισηγήσεων για
προσαρμογή της Νομοθεσίας στις συνθήκες μέσα στις οποίες
λειτουργούν τα Συνεργατικά Ιδρύματα. Οι εισηγήσεις αυτές
υιοθετήθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με αποτέ -
λεσμα, από το 2003 μέχρι και το 2011, οι περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμοι και Θεσμοί να τύχουν 24 τροποποιήσεων.
Επίσης, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. με βάση εξουσιοδότηση που της παρέχεται
από τη Νομοθεσία, προέβη στην έκδοση αριθμού ρυθμιστικών
αποφάσεων που αφορούν, κυρίως, στα Συνεργατικά Πιστωτικά
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Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.). Για σκοπούς ανασκόπησης της πορείας
εισαγωγής και τροποποίησης της Νομοθεσίας, καθώς και του
ρυθμιστικού πλαισίου, κατά την περίοδο 2003-2011, παρατί -
θεται σχετικός κατάλογος στο Παράρτημα 7.3. της παρούσας
Έκθεσης.

Ο Νόμος περί Συνεργατικών Εταιρειών
Το 1914 ψηφίστηκε ο πρώτος Νόμος περί Συνεργατικών Εται -
ρειών, ο “Νόμος 13 περί Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών”
και το 1923 θεσπίσθηκε ξεχωριστός Νόμος, ο οποίος προ -
έβλεπε την ίδρυση Συνεργατικών Εταιρειών Διαφόρων Τύπων
(μη πιστωτικών). Το 1985 εκσυγχρονίζεται η Νομοθεσία και
τίθεται σε εφαρμογή ο Νόμος 22/1985, ο οποίος μετά το 1998
τροποποιήθηκε αρκετές φορές, με κυριότερες τροποποιήσεις
αυτή του 2003 (Ν.123(Ι)/2003), για σκοπούς εναρμόνισης του
Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα με το κοινοτικό κεκτημένο,
ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από
την 1η Μαΐου 2004, και την τροποποίηση του Νόμου 2004
(Ν.170(Ι)/2004) για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες
2000/46/ΕΚ και 2001/24/ΕΚ περί των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού
χρήματος και της εξυγίανσης και εκκαθάρισης πιστωτικών
ιδρυμάτων, αντίστοιχα.

Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις είχαν ως στόχο την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της Νομοθεσίας περί Συνεργατικών
Εταιρειών ή και τη συμπλήρωσή της επί θεμάτων που κρίθηκαν
αναγκαία.

Το 2007 ακολούθησαν οι τρεις πιο κάτω τροποποιήσεις:
1. Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3)

Νόμος του 2007 (Ν.177(Ι)/2007), για σκοπούς απάλειψης από
τον Νόμο του άρθρου που αφορά στα μεγάλα χρημα -
τοδοτικά ανοίγματα προς τα μέλη/πελάτες και αξιωμα -
τούχους των Σ.Π.Ι., καθώς και της παράλληλης παροχής
εξουσιοδότησης για ρύθμιση των θεμάτων αυτών με
δευτε   ρογενή νομοθεσία, δεδομένου ότι αποτελούν τεχνικά
θέματα που διαφοροποιούνται σε συνεχή βάση, λόγω των
αλλαγών στις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες.

2. Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2007 (Ν.29(Ι)/2007), για σκοπούς εναρμόνισης με το
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (επέκταση και στις
επενδυτικές υπηρεσίες του καταλόγου των δραστηριο τή -
των πιστωτικών ιδρυμάτων που απολαμβάνουν αμοιβαίας
αναγνώρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

3. Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2)
Νόμος του 2007 (Ν.37(Ι)/2007), για σκοπούς εναρμόνισης με
το άρθρο 22 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (ρυθμίσεις εταιρικής
διακυβέρνησης στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα).

Το 2009 έγιναν περαιτέρω τροποποιήσεις στη νομοθεσία με
κυριότερη αυτή του Ν.104(Ι)/2009. Οι βασικές αλλαγές που
επήλθαν με τον Νόμο αυτόν ήταν οι ακόλουθες:
1. Τροποποίηση του βασικού Νόμου ώστε να παρέχεται

σαφέ στερη εξουσιοδότηση για ρύθμιση του θέματος της
ικανότητας και καταλληλότητας (fit and proper) των αξιω -
μα τούχων και διευθυντικών στελεχών των Σ.Π.Ι.

2. Προσθήκη προνοιών με βάση την απόφαση του Συμβουλίου
Υπουργών Οικονομικών “Economic and Financial Affairs
Council” (ECOFIN) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για σκοπούς
σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών και διασφάλισης της
χρηματοοικονομικής σταθερότητας στα κράτη-μέλη.

3. Προσθήκη νέας διάταξης με την οποία εξουσιοδοτείται η
Επιτροπή Υ.Ε.Α.Σ.Ε. να εκδώσει Κανονιστική Απόφαση που
να διέπει τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες λειτουρ -
γίας συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής, συγκέντρωσης
και παροχής δεδομένων των Σ.Π.Ι. που σχετίζονται με την
αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών και των συνδεδε -
μένων με αυτούς προσώπων από τα Σ.Π.Ι., καθώς και με
τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες συνεργασίας με
άλλα αντίστοιχα συστήματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Κατά το έτος 2010, έγινε τροποποίηση του Νόμου (Ν.85(Ι)/2010),
ο οποίος σχετίζεται με θέματα που αφορούν στις διαδικασίες
μετα τροπής της ευθύνης των μελών των Συνεργατικών
Εταιρειών, από απεριόριστη σε περιορισμένη, την έκδοση
μετοχών και άλλων τίτλων από τις Συνεργατικές Εταιρείες,
καθώς και την ευθύνη της Επιτροπείας των Συνεργατικών
Εταιρειών για τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια
έκθεση διαχείρισης.

Το 2011 τροποποιήθηκε ο Νόμος (Ν.118(Ι)/2011), ο οποίος
αφορά στα ακόλουθα θέματα:

1. Τη δυνατότητα ανανέωσης από το Υπουργικό Συμβούλιο
της θητείας των Μελών της Επιτροπής Υ.Ε.Α.Σ.Ε. για μια
επιπλέον πενταετή θητεία.

2. Τη δυνατότητα συνεργασίας των συστημάτων ή μηχανι -
σμών ανταλλαγής, συγκέντρωσης και παροχής δεδομένων
των Σ.Π.Ι. (ΑΙΑΝΤΑΣ), για σκοπούς αξιολόγησης του αξιό -
χρεου των πελατών, και με μεμονωμένα πιστωτικά ιδρύματα
ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

3. Την επιβολή κυρώσεων από τον Έφορο Υ.Ε.Α.Σ.Ε. σε αξιω -
ματούχους των Σ.Π.Ι, οι πράξεις ή παραλήψεις των οποίων,
τεκμηριωμένα, αποδεικνύονται ότι συνέβαλαν στην παρα -
βίαση, εκ μέρους των Σ.Π.Ι., των υποχρεώσεών τους.



Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμοί
Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμοί εκδίδονται κατά
εξουσιοδότηση του Νόμου από το Υπουργικό Συμβούλιο και
εγκρίνονται από τη Βουλή. Το 2004 και το 2007 έγιναν δύο
τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση της Κ.Δ.Π.
874/2004 τέθηκαν οι βασικές αρχές σύνδεσης των Σ.Π.Ι. με τον
Κεντρικό Φορέα (Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ) και με
την Κ.Δ.Π. 140/2007 τέθηκε η έκταση εφαρμογής των θεσμών
στα Σ.Π.Ι., ενόψει της εγκαθίδρυσης από αυτά ρυθμίσεων
εταιρικής διακυβέρνησης, με βάση το Νόμο και τη σχετική
Κανονιστική Απόφαση.

Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και
Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) Θεσμοί
Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων Συνεργατικών Εταιρειών
εισήχθη το 2000 για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία
94/19/ΕΚ. Βασικός σκοπός του Σχεδίου είναι η αποζημίωση των
μικρών καταθετών, σε περίπτωση που κάποιο Σ.Π.Ι. βρεθεί σε
αδυναμία επιστροφής των καταθέσεων ή τεθεί υπό εκκαθάριση.

Το Σχέδιο τροποποιήθηκε το 2004 (Κ.Δ.Π. 202/2004), πριν την
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ούτως ώστε
η κάλυψη να επεκταθεί σε όλα τα νομίσματα της Ε.Ε. Το 2009
έγινε ακόμη μία τροποποίηση του Σχεδίου για σκοπούς εναρ -
μό νισης με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ, η οποία είχε ως βασική
αλλαγή την αύξηση του μέγιστου ποσού αποζημίωσης από
€20.000 σε €100.000.

Ευρωπαϊκή Συνεργατική Εταιρεία (SCE)
Το 2006, η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.) προχώρησε στην ετοιμασία προσχεδίων
νομοσχεδίων, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συνεργατική Εταιρεία,
τα οποία ψηφίστηκαν στους πιο κάτω Νόμους:
1. Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ), Αρ. 1435/2003,

Νόμος του 2006 [Ν.159(Ι)/2006], όσον αφορά στο Κατα -
στατικό Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας.

2. Ο περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρω παϊκής
Συνεργατικής Εταιρείας, Νόμος του 2006 [Ν.160(Ι)/2006],
όσον αφορά στο Ρόλο των Εργαζομένων, για σκοπούς
εναρμόνισης με την Οδηγία 2003/72/ΕΚ.

Με τον Κανονισμό 1435/2003, περί του Kαταστατικού της
Ευρω  παϊκής Συνεργατικής Εταιρείας, εισάγεται το πλαίσιο
ίδρυσης Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Εταιρειών, για τη σύσταση
των οποίων απαιτείται η σύμπραξη προσώπων από τουλά -
χιστον 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πιο πάνω
Εταιρείες αποτελούν νομικές οντότητες που διέπονται κατά
πρώτον από τον εν λόγω Κανονισμό και κατά δεύτερον από την

εθνική Νομοθεσία περί Συνεργατικών Εταιρειών του κράτους-
μέλους, όπου έχει την καταστατική της έδρα η Ευρωπαϊκή
Συνεργατική Εταιρεία.

Ο περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμος
Με βάση το άρθρο 4 του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου
του 2009, υπηρεσίες πληρωμών μπορούν να παρέχονται μόνο
από συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων. Στις κατηγορίες
αυτές περιλαμβάνονται οι Τράπεζες, τα Συνεργατικά Πιστωτικά
Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.) και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος,
καθώς και ιδρύματα πληρωμών, τα οποία αδειοδοτούνται από
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δυνάμει του περί Υπηρεσιών
Πληρωμών Νόμου. Αρμόδια εποπτική Αρχή για σκοπούς του
Νόμου αυτού, όσον αφορά στα Σ.Π.Ι. και τα ιδρύματα ηλεκτρο -
νικού χρήματος που έχουν συσταθεί ως Συνεργατικές Εταιρείες,
είναι η Υ.Ε.Α.Σ.Ε.

Κανονιστικές Αποφάσεις Επιτροπής Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
Η Επιτροπή Υ.Ε.Α.Σ.Ε., με βάση τον Νόμο περί Συνεργατικών
Εταιρειών, άρθρο 41Ζ, «Εξουσία Επιτροπής για έκδοση κανο νι -
στικής φύσεως αποφάσεων» και άλλες πρόνοιες της Νομο θε -
σίας, περιλαμβανομένου του άρθρου 41Ι, «Εξουσία Υπουργικού
Συμβουλίου προς έκδοση διαταγμάτων» (κατόπιν εκχώρησης
της σχετικής εξουσίας από το Υπουργικό Συμβούλιο), ρυθμίζει
θέματα, τα οποία, με βάση τις εν λόγω διατάξεις, χρήζουν
ρύθμισης.

Όπως έχει προαναφερθεί στην εισαγωγή του κειμένου, κατά -
λογος με τις Κανονιστικές Αποφάσεις που ίσχυαν την 31η
Δεκεμβρίου 2011 παρουσιάζονται στο Παράρτημα 7.3. της
παρούσας Έκθεσης.

Κατά το έτος 2011, οι Κανονιστικές Αποφάσεις, οι οποίες έχουν
εκδοθεί ή τροποποιηθεί είναι οι ακόλουθες:

1. Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την Ικανότητα και Καταλ -
ληλότητα (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Αξιωματούχων των
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Κ.Δ.Π. 25/2011).

Η πιο πάνω Κανονιστική Απόφαση αποσκοπεί στην πε ραι τέ -
ρω ενίσχυση της συνετής διαχείρισης και ομαλής λειτουρ γίας
των Σ.Π.Ι., με βάση τις νέες συνθήκες που διαμορφώ νονται
στο περιβάλλον δραστηριοποίησης τους, καθώς και ενόψει
των μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που έχουν επέλθει με την
εισαγωγή στα Σ.Π.Ι. των ρυθμίσεων που απορρέουν από την
Κανονιστική Απόφαση, αναφο ρικά με το Πλαίσιο Αρχών
Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργα νω τικής
Δομής, της Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου των Σ.Π.Ι. (Κ.Δ.Π. 441/2007).
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Η εν λόγω Κανονιστική Απόφαση ορίζει τα κριτήρια και τις
διαδικασίες αξιολόγησης της ικανότητας και της καταλλη -
λό τητας των αξιωματούχων των Σ.Π.Ι. και παρέχει επεξη -
γήσεις και διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής των
διατάξεων της.

2. Κανονιστική Απόφαση για την τροποποίηση της Κανονιστικής
Απόφασης, όσον αφορά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων
(Κ.Δ.Π. 62/2011).

Η εν λόγω τροποποιητική Κανονιστική Απόφαση εκδόθηκε
για σκοπούς εναρμόνισης με τις πιο κάτω Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α. Οδηγίες 2009/27/ΕΚ και 2009/83/ΕΚ για την τροπο -
ποίηση ορισμένων παραρτημάτων των Οδηγιών
2006/49/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, αντίστοιχα, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όσον αφορά στις τεχνικές
διατάξεις σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου.

β. Οδηγία 2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών
2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2007/64/ΕΚ, όσον αφορά
πιστωτικά ιδρύματα που είναι συνδεδεμένα με κεντρι -
κούς οργανισμούς, κάποια στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων
τους, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές
ρυθμίσεις και τη διαχείριση των κρίσεων.

γ. Οδηγία 2010/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου για τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ
και 2006/49/ΕΚ, όσον αφορά στις κεφαλαιακές απαιτή -
σεις σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τις
πρά ξεις επανατιτλοποίησης, καθώς και με τον εποπτικό
έλεγχο των πολιτικών αποδοχών.

Οδηγίες του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών προς τα Συνεργατικά Πιστωτικά
Ιδρύματα
Μέσα στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες που εκδίδονται
κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και της αποτε -
λεσματικής εποπτείας, συνετής διαχείρισης και ομαλής
λειτουργίας των Σ.Π.Ι., ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, εκδίδει σχετικές Οδηγίες
προς τα Σ.Π.Ι. Κατά την περίοδο 2009 έως 2011, οι κύριες Οδηγίες
που εκδόθηκαν από τον Έφορο προς τα Σ.Π.Ι. και τέθηκαν σε
ισχύ ήταν οι ακόλουθες:

1. Οδηγία για το Πλαίσιο Εφαρμογής της Διαδικασίας Εποπτικής
Εξέτασης και Αξιολόγησης για τα Συνεργατικά Πιστωτικά
Ιδρύματα

Η εν λόγω Οδηγία εκδόθηκε με βάση το άρθρο 9 της Κανο -
νιστι κής Απόφασης της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών για το Πλαίσιο
Εφαρμογής της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιο -
λό γησης για τα Σ.Π.Ι. (ΚΔΠ 235/2010). Η Οδηγία εφαρμό -
ζεται σε συνάρτηση, τόσο με την αναφερόμενη Κανονιστική
Απόφαση, όσο και με την Κανονιστική Απόφαση για τις
Εσωτερικές Διαδικασίες Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής
επάρκειας των Σ.Π.Ι. (ΚΔΠ 233/2010).  Σκοπός της Οδηγίας
είναι να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τη
μεθοδολογία, την οποία ο Έφορος εφαρμόζει κατά την
αξιολόγηση της επάρκειας των διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνων που εφαρμόζουν τα Σ.Π.Ι., καθώς επίσης και της
επάρκειας του κεφαλαίου που διατηρούν.

2. Οδηγία Αρ. 10-02 για τη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

Η εν λόγω Οδηγία αποσκοπεί στο να δοθούν οι κατευθυ -
ντή  ριες γραμμές προς τα Σ.Π.Ι. για αποτελεσματική δια -
χείριση του πιστωτικού κινδύνου, η οποία είναι ουσιαστικής
σημα σίας για την ευρωστία και ομαλή λειτουργία ενός Σ.Π.Ι.

3. Τροποποίηση Αρ. 3 της Οδηγίας Αρ. 21-12 για την Παρε -
μπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και τη Χρημα -
τοδότηση της Τρομοκρατίας, η οποία είχε αρχικά εκδοθεί στις
27.5.2008, σύμφωνα με το άρθρο 59(4) του περί Παρεμπόδισης
και Καταπολέμησης της Νομιμο ποίησης Εσόδων από Παρά -
νομες Δραστηριότητες, Νόμου του 2007

Σκοπός της βασικής Οδηγίας, η οποία εκδόθηκε αρχικά στις
27.5.2008, είναι ο καθορισμός πολιτικής, καθώς και διαδικα -
σιών και συστημάτων ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζουν
τα Σ.Π.Ι., για την αποτελεσματική παρεμπόδιση του ξεπλύ -
ματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας. Η εν λόγω Οδηγία του Εφόρου Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
εκδόθηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2005/60/ΕΚ.

Οι τρεις σχετικές τροποποιητικές Οδηγίες αποσκοπούν
στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής Οδηγίας.



Εκσυγχρονισμός Συνεργατικής Νομοθεσίας
Η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της Συνεργατικής
Νομοθεσίας συνεχίζεται.  Αφού ζητήθηκαν οι απόψεις από όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας,
αποτελούμενη από εκπροσώπους της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. και φορέων
του Συνεργατικού Κινήματος, η οποία είχε ως στόχο την απλο -
ποίηση, κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό της Συνεργατικής
Νομοθεσίας, με βάση και τις απόψεις που υποβλήθηκαν. Απο -
τέλεσμα της όλης διαδικασίας ήταν η ανάθεση της συγγραφής
της νέας νομοθεσίας σε εξωτερικό νομικό σύμβουλο. Μέχρι
στιγμής έχει υποβληθεί το πρώτο προσχέδιο, το οποίο βρίσκεται
υπό επεξεργασία. Αφού ολοκληρωθεί, σε συνεργασία με όλους
τους εμπλεκομένους φορείς, το τελικό προσχέδιο, θα σταλεί
για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
και στη συνέχεια στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για
εξέταση, η οποία θα το προωθήσει στην Ολομέλεια της Βουλής
για ψήφισή του σε Νόμο.

5.5. Συστήματα Πληροφορικής
και Τεχνολογίας
Μέσα στα πλαίσια των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων που
γίνονται, ώστε να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί ακόμη περισ -
σό τερο η δυνατότητα των Συνεργατικών Εταιρειών να εξυπη -
ρε τούν απρόσκοπτα τα μέλη τους, η τεχνολογική αναβάθμιση
των μέσων επιτέλεσης των διαφόρων λειτουργιών των Συνερ -
γα τικών Εταιρειών και η προσαρμογή του ανθρώπινου δυνα -
μικού τους στις νέες τεχνολογίες, βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη.
Βασικός συντελεστής της προόδου που έχει επιτελεστεί στον
τομέα της πληροφορικής και τεχνολογίας είναι η Συνεργατική
Εταιρεία Μηχανογράφησης (Σ.Ε.Μ.) Λτδ. Τα έργα, τα οποία,
κατά το έτος 2011, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονταν υπό
εξέλιξη, στον τομέα της τεχνολογικής αναβάθμισης και της
ανάπτυξης μηχανογραφικών συστημάτων, είναι τα ακόλουθα:
● Μεταφορά όλων των Συνεργατικών Εταιρειών στο Τραπε -

ζικό σύστημα  ‘ΔΕΛΤΑ’  έκδοση 9.1, από την έκδοση 8.5.
● Ολοκλήρωση της μετατροπής όλων των προγραμμάτων

του τραπεζικού συστήματος ‘ΔΕΛΤΑ’ στη νέα έκδοση 9.1,
από την έκδοση 8.5.

● Εφαρμογή Εξερχόμενων Εμβασμάτων “SEPA” (Single Euro
Payments Area) σε όλα τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα.

● Δημιουργία νέου προγράμματος για την αυτόματη ανά κτη -
ση και συμπλήρωση πληροφοριών στα διάφορα έγγραφα
που συμπληρώνουν οι πελάτες για εκτέλεση τραπεζικών
εντολών στο τραπεζικό σύστημα ‘ΔΕΛΤΑ’.

● Εκπαίδευση, ανάπτυξη και εγκατάσταση του συστήματος
σάρωσης και αυτόματης καταχώρησης στο Πρόγραμμα
Διαχείρισης Εγγράφων “FLEXICAPTURE” στη Σ.Ε.Μ. Λτδ, με
σκοπό την εγκατάσταση του και στις άλλες Συνεργατικές

Εταιρείες. Αρχικά θα εφαρμοστεί στο Συνεργατικό Ταμιευ -
τήριο Λεμεσού, στη Σ.Κ.Τ. Λτδ και στη Σ.Π.Ε. Βασιλικού-
Πεντάσχοινου.

● Παραμέτρηση νέων εγγράφων δανείων για τον ‘περί
Καταναλωτικής Πίστης Νόμο’ στο πρόγραμμα διαφύλαξης
εγγράφων (“DM”) για όλες τις Συνεργατικές Εταιρείες.

● Ανάπτυξη και έλεγχοι προγραμμάτων που αφορούν στα
Εισερχόμενα Εμβάσματα “SEPA”

● Δημιουργία νέας έκδοσης του συστήματος Υπηρεσίας
Ανταλλαγής Δεδομένων (ΑΙΑΝΤΑΣ), χρησιμοποιώντας νέα
φιλοσοφία, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο
στάδιο για τη συνεργασία με το σύστημα Υπηρεσίας
Ανταλλαγής Δεδομένων (ΑΡΤΕΜΙΣ) που χρησιμοποιείται
από τις εμπορικές τράπεζες.

● Αναβάθμιση του προγράμματος ελέγχου δειγμάτων πλη -
ρο φοριών “I.D.E.A.” στην έκδοση 8.5. Το εν λόγω σύστημα
χρησιμοποιείται από τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου των
Συνεργατικών Εταιρειών για πραγματοποίηση δειγμα -
τοληπτικών ελέγχων.

● Αναβάθμιση του προγράμματος ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος “Siron AML” από την έκδοση 6 στην έκδοση 10.

● Δημιουργία προγράμματος για διαφύλαξη σαρωμένων
εγγράφων στο “DM” για όσες εταιρείες συνεργάζονται με
την εταιρεία “Fileminders”.

● Δημιουργία συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυνα -
μικού. Έχει εφαρμοστεί πιλοτικά στο Σ.Τ. Λεμεσού Λτδ, στη
Σ.Ε.Μ. Λτδ και στη Σ.Π.Ε. Βασιλικού – Πεντάσχοινου, με
στόχο να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες Συνεργατικές
Εταιρείες.

● Δημιουργία συστήματος αποστολής σύντομων μηνυμάτων
(“SMS”) σε κινητά τηλέφωνα πελατών των Συνεργατικών
Εταιρειών, που αφορούν διάφορες τραπεζικές συναλ -
λαγές τους.

● Εφαρμογή του συστήματος για τον Ηλεκτρονικό Συμψη -
φισμό Επιταγών (ΗΣΕ). Με το εν λόγω σύστημα η διακίνηση
των επιταγών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

● Ολοκλήρωση στο πρόγραμμα “B.I” του συστήματος παρου -
σίασης και εκτύπωσης καταστάσεων λογαριασμών, προη -
γούμενων ετών, με δυνατότητα εκτύπωσης από το 1974.

● Ολοκλήρωση στο “Β.Ι.” του συστήματος παρουσίασης και
εκτύπωσης πιστοποιητικών τόκων για προηγούμενα έτη.

● Αξιολόγηση προσφορών για αγορά Κιοσκιών (αυτόματες
μηχανές εσωτερικού χώρου που εξυπηρετούν πελάτες
χωρίς την παρουσία ταμία).

● Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών της Διεύθυνσης
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της Σ.Κ.Τ. Λτδ για αγορά ασφα -
λιστικού συστήματος.

● Αναβάθμιση του προγράμματος για τον εφοδιασμό μετρη -
τών των ATMs στο τραπεζικό σύστημα ‘ΔΕΛΤΑ’.
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● Σχεδιασμός, έλεγχος και εφαρμογή νέων αιτημάτων στο
τραπεζικό σύστημα‘ΔΕΛΤΑ’, στο σύστημα Διαχείρισης Πελα -
τειακών Σχέσεων (Customers’ Relationships Management-
“CRM”), στο Διαδικτυακό Τραπεζικό (Internet Banking -
“Ι-Banking”,) κ.τ.λ., τα οποία ζητήθηκαν από Συνεργατικές
Εταιρείες.  Ορισμένα από αυτά είναι τα ακόλουθα:
- Επιπρόσθετες επιλογές σε διάφορες καταστάσεις.
- Επιπρόσθετες επιλογές και παρουσιάσεις σε οθόνες

πλη ροφοριών.
- Νέα προγράμματα για διαχείριση ανηλίκων.
- Βελτιώσεις στην οθόνη παραγγελία βιβλιαρίων.
- Βελτιώσεις στο πρόγραμμα “CRM”.
- Βελτιώσεις στο πρόγραμμα “I-Banking”.
- Βελτιώσεις στην Κατάσταση Λογαριασμών κ.τ.λ.

● Καθημερινή υποστήριξη, επίλυση προβλημάτων και υλο -
ποίηση αιτημάτων των Συνεργατικών Εταιρειών.

● Αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης/καταχώρισης στο τρα -
πεζικό σύστημα ‘ΔΕΛΤΑ’ των τιμών συναλλάγματος.

● Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε τακτά χρονικά
διαστήματα για διάφορα προγράμματα όπως (“CRM”,
“Collections ” νέα έκδοση ‘ΔΕΛΤΑ’ 9.1, κ.τ.λ.). Έχουν γίνει
πέραν των 30 σεμιναρίων.

● Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης προ -
βληματικών δάνειων και ανάκτησης χρεών – “Collections”.

● Σχεδιασμός και υλοποίηση νέας βάσης δεδομένων του
προγράμματος “B.I.” για σκοπούς εποπτικών αναφορών.

● Καταστάσεις παρακολούθησης Κεντρικού Φορέα μέσω του
προγράμματος “B.I.”

● “BS1” για τον εμπορικό τομέα Συνεργατικών Εταιρειών (ΣΠΕ
Αγίας Νάπας, ΣΠΕ Αθηένου).

● Έκθεση Ελέγχου “Control Report” για την Υ.Ε.Α.Σ.Ε. –
“Excel-FSI”.

● Αυτοματοποίηση Ημερήσιας Λογιστικής Κατάστασης.
● Βελτιώσεις στο σύστημα δανείων “LNQ15” και ανάλυση

περιθωρίων σε τρίτο δεκαδικό.
● Μαζική αναπροσαρμογή ημερομηνίας λήξης δανείων

“LNQ-18”.
● “OVR”-νέοι οργανισμοί για πληρωμές “overthecounter/

ibank”.
● Τριμηνιαία στοιχεία “quarterly data - QIS”
● Σε εξέλιξη το έργο του λειτουργικού κινδύνου – “SAS”.
● Σε εξέλιξη το έργο του “SAS – STRESSTEST”.
● Βελτιώσεις στα προγράμματα των Μη Εξυπηρετούμενων

Χορηγήσεων.
● Βελτιώσεις στα προγράμματα των Συγχωνεύσεων.
● Βελτιώσεις στα προγράμματα του Υπολογισμού Καθυστε -

ρή σεων, όσον αφορά στα επετειακά δάνεια.
● Σύστημα χρεώσεων για χρεωστικές κάρτες.

● Αυτοματοποίηση πίστωσης πελατών με χρηματικό ποσό
από το κέντρο κάρτας, για εξαργύρωση βαθμών.

● Αυτοματοποίηση καταστάσεων Ρευστότητας/Ανάλυσης
Καταθέσεων για Κ.Φ.

● Πρόγραμμα χρεώσεων για έξοδα τήρησης εξαμηνιαίων
λογαριασμών.

● Νέο πρόγραμμα επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών
για Ελεγκτική Υπηρεσία.

● Βελτιώσεις στα συστήματα των Μηνιαίων Λογιστικών
Κατα στάσεων και των Μηναίων Στατιστικών Επιτοκίων.

● Ανάπτυξη καταστάσεων παρακολούθησης για τον Κεντρικό
Φορέα.

● Βελτιώσεις στα συστήματα Μισθοδοσίας και Ταμείου Υγείας.
Ανάπτυξη πέραν των 60 νέων καταστάσεων μετά από
εισηγήσεις των Σ.Π.Ι.

● Αντικατάσταση της Υπηρεσίας Δικτύου/Τηλεπικοινωνιών
“ATM”/ “Frame Relay”, με την υπηρεσία τηλεπικοινωνιών
“Ethernet ” για όλα τα υποκαταστήματα των Σ.Π.Ι.

● Εγκατάσταση της Υπηρεσίας Ενοποιημένων Επικοινωνιών/
“VoIP”.

● Αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού δικτύου “Cisco Routers”
με νέας τεχνολογίας εξοπλισμού δικτύου “Cisco Routers”.

● Δημιουργία νέου Κέντρου Στοιχείων “Data Center”, για τη
Σ.Κ.Τ. Λτδ.

● Επίτευξη σχεδιασμού και παραμέτρησης Συνεργατικού
Δικτύου.

● Εγκατάσταση Ηλεκτρογεννητριών στους Επαρχιακούς
Κόμβους Λεμεσού και Πάφου.

● Δημιουργία Λογισμικού, για την Υπηρεσία Ενοποιημένων
Επικοινωνιών / “VoIP”.

● Βάση δεδομένων “Informix”, αναβάθμιση και κάλυψη
του Κέντρου Αποκατάστασης Καταστροφών (ΚΑΚ).

● Αναδιοργάνωση Βάσης Δεδομένων (αφαίρεση μη χρησι -
μο ποιημένων πινάκων).

● Τεχνικές παρακολούθησης, πρόσβασης χρηστών, ορθότητα
δεδομένων και κανόνων ασφαλείας στη Βάση Δεδομένων.

● Σύνδεση τραπεζικού συστήματος ‘ΔΕΛΤΑ’ με τα πιο κάτω
λογισμικά προγράμματα:
- Διαχείρισης Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού “Fixed Assets

Registered – FAR”,
- “Internet Banking”,
- “CRM”, 
- “Collections”,
- “SEPA”,
- Εμβάσματα Εξωτερικού.

● Συνέχεια στις συγχωνεύσεις των Συνεργατικών Εταιρειών,
από μηχανογραφικής πλευράς.



● Μετακίνηση στη νέα έκδοση του τραπεζικού συστήματος
'ΔΕΛΤΑ' έκδοση 9.1., όλων των εργασιών του Τμήματος
Χειρισμού.

● Αυτοματοποίηση στο Τμήμα Χειρισμού - νέα διαδικασία
εκτέλεσης και ελέγχου των καθημερινών διαδικασιών.

● Μετακίνηση του “DataWareHouse” στη νέα έκδοση του
τραπεζικού συστήματος ΄ΔΕΛΤΑ' έκδοση 9.1 και των σχετι -
κών λογισμικών προγραμμάτων (“DWH”, “AML”, “MBS”,
“MFlows”, “MIR”, “IDEA”, , “Basel II”, “Delta History”, “PWS”, “SEM
Rep”, Διοικητικά, Χρεωστικές /Πιστωτικές, κάρτες). Έλεγχος,
παράλληλη παρακολούθηση και επανασχεδιασμός.

● Διαφύλαξη του ιστορικού των λογαριασμών ‘ΔΕΛΤΑ’ για το
έτος 2010 (για χρησιμοποίηση στις καταστάσεις λογαρια -
σμών παλιών χρόνων).

● Εναρμόνιση των καθημερινών και εβδομαδιαίων καταστά -
σεων δημιουργίας και εξαγωγής αρχείων, όπως καθορί -
ζονται από τις Οδηγίες της Κ.Τ.Κ.

● Νέα διαδικασία αποκατάστασης δεδομένων για χρήση από
την Υ.Ε.Α.Σ.Ε.

● Έλεγχος εφαρμογής μηχανημάτων στο ‘Κ.Α.Κ’.
● Έναρξη ελέγχου “OPIC V8”.
● Εφαρμογή δύο νέων εκτυπωτών στο τμήμα εκτυπώσεων -

“HP  EdgeLines”.
● Τμήμα εκτυπώσεων – “HP EdgeLines”, δημιουργία φορμών

για να συνάδουν με τη νέα έκδοση του τραπεζικού συστή -
ματος 'ΔΕΛΤΑ' έκδοση 9.1.

● Τμήμα εκτυπώσεων – “HP EdgeLines”, ανάπτυξη νέων
αιτημάτων πελατών.

● Αξιολόγηση νέου “mail server”.
● Εφαρμογή και έλεγχος νέου περιβάλλοντος “VMWare”.
● Εφαρμογή λογισμικού προγράμματος καταγραφής υπολο -

γιστών και λογισμικών.
● Έναρξη εφαρμογής νέας επίσημης διεύθυνσης δικτύου (‘new

subnets and DNS covert System, SSL implementations”).
● Εφαρμογή Δυκτιακού Τραπεζικού “V2.0” (“Internet Banking”).
● Εφαρμογή πρωτεύων συστημάτων προστασίας του Συνερ -

γατικού δικτύου από τον ιστοχώρο (“ISS”, “F5” in high
availability, venerability testing).

● Έναρξη εφαρμογής νέας έκδοσης λειτουργικού ηλεκτρο -
νικών υπολογιστών “Windows 7”.

● Εφαρμογή λογισμικού προγράμματος παρακολούθησης
διαχειριστών εφαρμογών (“Orserve IT”)

Επίσης, συνεχής επιδίωξη είναι η έγκαιρη και η ορθή αντα -
πόκριση, καθώς και ο αποτελεσματικός συντονισμός σε νέες
απαιτήσεις ή/και βελτιώσεις, όσον αφορά θέματα μηχανο -
γράφησης, με βάση τη θεσμοθέτηση της στενής συνεργασίας
μεταξύ της Σ.Ε.Μ. Λτδ, της Υ.Ε.Α.Σ.Ε., της Σ.Κ.Τ. Λτδ /Κεντρικού
Φορέα και των Σ.Π.Ι.

Τέλος, η αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων της
Υ.Ε.Α.Σ.Ε., καθώς και η σύνδεσή της με τη Σ.Ε.Μ. Λτδ, έχει
αναβαθμίσει το επίπεδο του εποπτικού ελέγχου και ικανότητάς
της. Με τον έλεγχο των μηχανογραφημένων καταστάσεων,
επιτυγχάνεται η διαρκής παρακολούθηση των δεδομένων του
κάθε Σ.Π.Ι., ο εντοπισμός οποιωνδήποτε τυχόν προβλημάτων
και η έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων.

5.6. Εποπτεία και Ρύθμιση Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Σ.Π.Ι.)
Η κύρια αρμοδιότητα του Τομέα Εποπτείας και Ρύθμισης
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Σ.Π.Ι.) είναι η λειτουργία
και η συνεχής βελτίωση αποτελεσματικού συστήματος επο -
πτείας με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας και την
εύρυθμη λειτουργία των Σ.Π.Ι., τόσο σε συγκεντρωτική, όσο και
σε ατομική βάση. Ο Τομέας Εποπτείας έχει την ευθύνη του
εποπτικού ελέγχου των Σ.Π.Ι. και έχει θέσει ως βασικούς στόχους:
● τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών και πελατών

των Σ.Π.Ι.,
● τη διατήρηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού,
● την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνι στι -

κότητας των Σ.Π.Ι.,
● τη συμμόρφωση με την ισχύουσα Συνεργατική Νομοθεσία

των Σ.Π.Ι., και 
● την αξιολόγηση της μελλοντικής προοπτικής έκαστου

Σ.Π.Ι., καθώς και του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα στο
σύνολό του.

Η αποτελεσματική εποπτεία ασκείται μέσω των ακόλουθων
λειτουργιών:
● Παροχή άδειας λειτουργίας, όπου καθορίζονται οι υπηρε -

σίες και οι δραστηριότητες που θα προσφέρει στα μέλη/
πελάτες του το Σ.Π.Ι., καθώς και οι όροι/προϋποθέσεις,
βάσει των οποίων θα λειτουργεί.

● Υποβολή στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνερ -
γα τικών Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.) σειράς χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

● Ανάλυση και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων, καθώς και
άλλων στοιχείων που συλλέγονται από τα μηχανογραφικά
συστήματα των Σ.Π.Ι.

● Διενέργεια εποπτικών ελέγχων για αξιολόγηση της οικονο -
μικής κατάστασης των Σ.Π.Ι. και καθορισμός διορθωτικών
ενεργειών για ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης των
αναλαμβανόμενων κινδύνων, καθώς και της κεφαλαιακής
τους επάρκειας.
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Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων αξιολογούνται τα
ακόλουθα:
1. Οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων και τα συστήματα εσωτε -

ρικού ελέγχου.
2. Η πρακτική εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης.
3. Η ικανότητα των Σ.Π.Ι. να αναγνωρίσουν, να διαχειριστούν

και να επιμετρήσουν τους αναλαμβανόμενους κινδύνους.
4. Η κεφαλαιακή επάρκεια των Σ.Π.Ι., σε σχέση με τους ανα -

λαμβανομένους κινδύνους.
5. Η χρηματοοικονομική τους κατάσταση (επικερδότητα,

ρευστότητα, αριθμοδείκτες κ.λπ.).
6. Η συμμόρφωση των Σ.Π.Ι. με τους όρους και προϋποθέσεις

σύνδεσης, όσον αφορά αυτά που λειτουργούν κατόπιν
σύνδεσης τους με τον Κεντρικό Φορέα, τον ρόλο του
οποίου έχει αναλάβει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.

7. Η συμμόρφωση των Σ.Π.Ι. με τη Συνεργατική Νομοθεσία3.

5.6.1. Οργάνωση Τομέα Εποπτείας και Ρύθμισης Σ.Π.Ι.
Ο Τομέας υποδιαιρείται σε δύο Κλάδους, ως ακολούθως:
● Εποπτεία
- Παρακολούθηση (off site monitoring)

Το πιο πάνω Κλιμάκιο του Κλάδου Εποπτείας έχει την
ευθύνη της συνολικής αξιολόγησης των εποπτευόμενων
Σ.Π.Ι., με σκοπό την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρ -
κειας, της κάλυψης των αναλαμβανόμενων κινδύνων, του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τον εντοπισμό
προβλημάτων που απαιτούν έλεγχο. Αυτό γίνεται μέσω της
ανάλυσης και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων και άλλων
στοιχείων.

- Επιτόπια Επιθεώρηση και Έλεγχος (on site supervision)
Το εν λόγω Κλιμάκιο του Κλάδου Εποπτείας έχει την ευθύνη
της διενέργειας τακτικών και έκτακτων επιτόπιων ελέγχων
για αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των Σ.Π.Ι.,
καθώς και της μελλοντικής προοπτικής τους.

● Μεθοδολογία, Ρύθμιση Σ.Π.Ι. και Ευρωπαϊκά Θέματα
Ο πιο πάνω Κλάδος του Τομέα Εποπτείας και Ρύθμισης
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων έχει την ευθύνη της
ετοιμασίας Νομοσχεδίων και Κανονιστικών Αποφάσεων,
κυρίως για σκοπούς συνεχούς εναρμόνισης με τις κοινοτικές
Οδηγίες. Στο μέρος 5.4. της παρούσας Έκθεσης αναφέ -
ρονται οι Κανονιστικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά
το 2011, καθώς και σύντομη περιγραφή τους.  Κατάλογος
με τις Κανονιστικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά την

περίοδο 2003-2011 παρουσιάζεται στο Παράρτημα 7.3. της
Έκθεσης.  Περαιτέρω, ο Κλάδος έχει την ευθύνη για θέματα
μηχανογράφησης της Υπηρεσίας, καθώς και την ευθύνη
επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, τα οποία απαιτούνται
για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των άλλων
Τομέων της Υ.Ε.Α.Σ.Ε., της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μηχανογράφηση και Στατιστική
Μηχανογράφηση
Οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας που σχετίζονται με
τη μηχανογράφηση είναι οι ακόλουθες:
● Μηχανοργάνωση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας,

όπως για παράδειγμα:
- Παροχή βοήθειας στους χρήστες και επίλυση προ -

βλημάτων.
- Διαχείριση ρόλων χρηστών.
- Άδειες χρήσης λογισμικών συστημάτων.
- Έλεγχος νέων εκδόσεων, αναβαθμίσεων και νέων απαι -

τή σεων για τα λογισμικά συστήματα.
- Επίλυση προβλημάτων/αδυναμιών με τη δημιουργία

αναφορών συμβάντων.
- Θέματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας.

● Συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του
Υπουργείου Οικονομικών για διάφορα θέματα, όπως την
καταγραφή του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας,
την παραγγελία νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού και τη
συντήρησή του.

Η ενίσχυση της μηχανογράφησης της Υπηρεσίας, καθώς και η
σύνδεσή της με τη Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης
(Σ.Ε.Μ.) Λτδ, μέσω της οποίας είναι μηχανογραφημένα όλα τα
Σ.Π.Ι., έχουν διευρύνει τις δυνατότητες αναβάθμισης του επο -
πτι κού ελέγχου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
Κλιμακίου παρακολούθησης (off site monitoring), ελέγχονται
διάφορες μηχανογραφημένες καταστάσεις.

Έχοντας ως απώτερο σκοπό την έγκαιρη και ορθή πληροφό -
ρηση, καθώς και τον αποτελεσματικό συντονισμό για άμεση
ανταπόκριση σε νέες απαιτήσεις ή/και βελτιώσεις, σε θέματα
μηχανογράφησης, συστάθηκε ομάδα στήριξης μηχανογρά -
φησης. Η ομάδα αυτή αποτελείται από λειτουργούς της Σ.Ε.Μ.
Λτδ, της Υ.Ε.Α.Σ.Ε., της Σ.Κ.Τ. Λτδ (Κεντρικός Φορέας – Κ.Φ.),
καθώς και ορισμένων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

3 Ο όρος ‘Συνεργατική Νομοθεσία’ σημαίνει τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους, τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμούς, τις Κανονι-
στικές Αποφάσεις, τις Εγκυκλίους και Οδηγίες του Εφόρου, καθώς και οτιδήποτε εκδίδεται βάσει του Νόμου.
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Αποστολή της είναι η επίλυση θεμάτων, τα οποία προκύπτουν
από απαιτήσεις της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. ή άλλων αρμόδιων Αρχών, καθώς
και η ανάληψη προς εξέταση εισηγήσεων για βελτιώσεις ή
αλλαγές που ζητούνται από τα Σ.Π.Ι. και τη Σ.Κ.Τ. Λτδ / Κ.Φ.
Περαιτέρω, εισηγείται και επεξεργάζεται έργα (projects), τα
οποία αποσκοπούν στην αναβάθμιση των μηχανογραφικών
υπηρεσιών του Συνεργατικού Κινήματος.

Στατιστική
Περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων από τα Σ.Π.Ι., καθώς και
την επεξεργασία/έλεγχο και υποβολή τους, τόσο σε κυβερνη -
τικούς φορείς, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η
ανταπόκριση στις προβλεπόμενες υποχρεώσεις της Υπηρεσίας,
καθώς και η παροχή γενικής πληροφόρησης στο κοινό.

Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, τόσο των Λειτουργών
της Υπηρεσίας και της Επιτροπής Υ.Ε.Α.Σ.Ε., όσο και των
αρμόδιων φορέων του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό χρήσης των αναφερόμενων
πιο πάνω στατιστικών στοιχείων.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η προσπάθεια επικεντρώ -
νεται στα ακόλουθα:
1. Στην έγκαιρη συλλογή και διαβίβαση αξιόπιστων στατι -

στικών δεδομένων.
2. Στη διατήρηση της συνεχούς συλλογής και συγκρισιμότητας

των στοιχείων.
3. Στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ατομικών

δεδομένων.
4. Στην εφαρμογή των κατάλληλων στατιστικών αρχών/

προτύπων, μεθόδων και πρακτικών.

5.6.2. Παρακολούθηση (off site monitoring) Σ.Π.Ι.
Οι κύριες αρμοδιότητες του Κλιμακίου παρακολούθησης (off
site monitoring) είναι οι ακόλουθες δύο:
1. Η λειτουργία και η συνεχής βελτίωση Συστήματος Έγκαιρης

Προειδοποίησης (Early Warning System), το οποίο υπο -
βοηθά στην άσκηση προληπτικής εποπτείας των Σ.Π.Ι.

2. Η υποβοήθηση στο έργο του Κλιμακίου επιτόπιας επιθεώ -
ρη σης και ελέγχου, με καθορισμό, τόσο των προτεραιο τή -
των, όσο και του πεδίου ελέγχου, που θα πρέπει να διενεργεί.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, ελέγχονται/αξιολο -
γούνται διάφορες καταστάσεις που αφορούν στις μη εξυπηρε -
τούμενες χορηγήσεις δανείων, τη ρευστότητα, τις καταθέσεις,
τις πιστωτικές διευκολύνσεις, τα επιτόκια και την κεφαλαιακή
επάρκεια. Στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση των εν λόγω
στοιχείων για κάθε Σ.Π.Ι., ο εντοπισμός οποιωνδήποτε προβλη -
μάτων και η έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Παράλληλα, με διάφορους δείκτες και ποιοτικά κριτήρια, αξιο -
λο γούνται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα Σ.Π.Ι., όπως
ο κεφαλαιακός, ο πιστωτικός, ο λειτουργικός, καθώς και ο
κίνδυνος ρευστότητας. Στη συνέχεια, τα Σ.Π.Ι. ταξινομούνται
ανάλογα με τη συνολική τους απόδοση.

Για τα ευρήματα καθώς και για τυχόν ενδεικνυόμενες ενέργειες,
ενημερώνεται ο Κλάδος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Συνεργα -
τικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Στις περιπτώσεις όπου χρειά -
ζεται διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, ενημερώνεται, επίσης, το
Κλιμάκιο Επιθεώρησης και Ελέγχου (onsite supervision).

Επιπρόσθετα από τις πιο πάνω εργασίες, ο Κλάδος Παρακο -
λούθησης (off site monitoring) στην προσπάθεια για διενέργεια
ορθών και ικανοποιητικών προβλέψεων από τα Σ.Π.Ι., με βάση
τις Κ.Δ.Π. 442/2007 και 235/2009, καθώς και με τις σχετικές
εγκυκλίους, ασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό, κατά το 2011, με
την αξιολό γηση της επάρκειας των προβλέψεων των Σ.Π.Ι.  Για
τον σκοπό αυτόν είχαν ετοιμαστεί σχετικές οθόνες και κατα στά -
σεις (reports) στο μηχανογραφημένο σύστημα της Υ.Ε.Α.Σ.Ε.,
καθώς επίσης πραγματοποιήθηκαν, παγκύπρια αλλά και
επιτόπου παρου σιά σεις σε πέραν των 40 Σ.Π.Ι. Παράλληλα, ο
Κλάδος ασχολήθηκε με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού
των καθυστερήσεων, καθώς και με την κωδικοποίηση των
δικαστικών μέτρων, συμ μετέχοντας σε περισσότερες από 25
συναντήσεις και παρου σιάσεις για τα εν λόγω θέματα.

5.6.3. Επιτόπια Επιθεώρηση και Έλεγχος Σ.Π.Ι.
Κατά την επιτόπια επιθεώρηση και έλεγχο (on site supervision)
των Σ.Π.Ι., εξετάζονται οι ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικα -
σίες και οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται από τα Σ.Π.Ι., καθώς
επίσης αξιολογούνται οι κίνδυνοι, τους οποίους τα Σ.Π.Ι. έχουν
αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν. Επιπρόσθετα, προσδιορί -
ζεται κατά πόσον οι εν λόγω ρυθμίσεις, στρατηγικές, διαδι -
κασίες και μηχανισμοί που εφαρμόζουν τα Σ.Π.Ι., καθώς και το
ύψος των ιδίων κεφαλαίων που διατηρούν, διασφαλίζουν την
υγιή διαχείριση και κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνουν.

Για τη διεξαγωγή της επιτόπιας επιθεώρησης και ελέγχου,
ακολουθείται η πιο κάτω μεθοδολογία:
● Επιλογή του Σ.Π.Ι.: Διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι, σύμ φωνα

με τον καθορισμένο ετήσιο προγραμματισμό ή έκτακτοι
έλεγχοι μετά ενημέρωσης από το Κλιμάκιο Παρακο λού -
θησης (off site monitoring).

● Προετοιμασία και συλλογή όλων των απαραίτητων στοι χείων:
Διεξάγεται μελέτη του φακέλου του Συνεργατικού Πιστω -
τικού Ιδρύματος, αναφορικά με την οργανωτική του δομή
και οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία, καθώς και των
οικονομικών του καταστάσεων και στοιχείων που λαμβά -
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νονται, τόσο από το Κλιμάκιο Παρακολούθησης (off site
monitoring) του Κλάδου Εποπτείας, όσο και από τον Κλάδο
Ανάπτυξης και Υποστήριξης Συνεργατικών Εταιρειών.
Τέλος, ετοιμάζεται δείγμα για εξέταση του χαρτοφυλακίου
των χορηγήσεων.

● Ενημέρωση του Σ.Π.Ι. για την επιτόπια επιθεώρηση και έλεγχο.
● Επιτόπια επιθεώρηση και έλεγχος στο Σ.Π.Ι.
● Ετοιμασία και υποβολή σχετικής έκθεσης, η οποία περι -

λαμβάνει: Ανάλυση των μεγεθών του Σ.Π.Ι., τα ευρήματα της
επιτόπιας επιθεώρησης και ελέγχου (εσωτερική διακυ βέρ -
νηση, διαχείριση κινδύνων), την αξιολόγηση της κεφα -
λαιακής επάρκειας του, καθώς και τα μέτρα που απαι τού -
νται να ληφθούν.

● Συναντήσεις με τους αξιωματούχους των Σ.Π.Ι.: Γίνεται
συζήτηση/ενημέρωση, αναφορικά με τα ευρήματα της
επιτόπιας επιθεώρησης και ελέγχου (on site supervision).

Η επιθεώρηση και ο έλεγχος γίνονται ως ακολούθως:
● Διεξαγωγή συνεντεύξεων με τον Γραμματέα/Διευθυντή,

τον Εσωτερικό Ελεγκτή και τους προϊστάμενους των δια -
φό ρων τμημάτων.

● Συλλογή διαφόρων στοιχείων για μελέτη (οργανόγραμμα,
εγχειρίδιο εργασιών, εγχειρίδιο – εκθέσεις – σημειώματα
εσωτερικού ελέγχου, πλάνο ελέγχου και διάφορες κατα -
στάσεις, όπως επιτοκίων, καθυστερημένων δόσεων, καθώς
και διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί).

● Εξέταση δείγματος του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων
δανείων. Για την αξιολόγηση της επάρκειας των διαδι -
κασιών διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, διενεργείται
εξέταση δείγματος των μελών και των πελατών του δανεια -
κού χαρτοφυλακίου, με έμφαση σε αυτούς που διεκπε -
ραιώ νουν σημαντικές συναλλαγές ή/και που έχουν λάβει
νέες χορηγήσεις πιστωτικών διευκολύνσεων, καθώς και σε
πελάτες/μέλη, των οποίων οι λογαριασμοί δανείων παρου -
σιάζουν καθυστερήσεις ή/και υπερβάσεις.

Το Κλιμάκιο αποτελείται από τρεις ομάδες, δύο εκ των οποίων
είναι τοποθετημένες στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας και
έχουν υπό την ευθύνη τους την εποπτεία των Σ.Π.Ι. που εδρεύουν
στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου,
ενώ η τρίτη είναι τοποθετημένη στα Επαρχιακά Γραφεία της
Υπηρεσίας στη Λεμεσό, με ευθύνη την εποπτεία των Σ.Π.Ι. που
εδρεύουν στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.

Επιτόπιες εποπτείες πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση. Κατά
το 2011 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 31 επιτόπιες εποπτείες
σε Σ.Π.Ι. (18 γενικές και 13 για έλεγχο της επάρκειας των προ βλέ -

ψεων), σε σύγκριση με 29 που έγιναν το 2010. Στις περι πτώσεις
όπου εντοπίστηκαν αδυναμίες ή περιθώρια βελτίω σης, σε
θέματα διαχείρισης/λειτουργίας, οργανωτικής δομής και συμ -
μόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και των Οδηγιών
του Εφόρου, δόθηκαν οι απαιτούμενες συστάσεις, των οποίων
η υλοποίηση τέθηκε πάνω σε συγκεκριμένα χρο νοδιαγράμ -
ματα και η πρόοδος παρακολουθείται συστηματικά.

5.7. Εποπτεία και Ρύθμιση Συνεργατικών
Εταιρειών Διαφόρων Τύπων
Ο Τομέας Εποπτείας και Ρύθμισης    Συνεργατικών Εταιρειών
Διαφόρων Τύπων είχε υπό την ευθύνη του, στις 31.12.2011, την
εποπτεία 83 Εταιρειών, εκ των οποίων 18 δεν είχαν παρουσιάσει
κάποια δραστηριότητα κατά το επισκόπηση έτος. Οι Συνερ γα -
τικές Εταιρείες Διαφόρων Τύπων (μη πιστωτικές) κατατάσσονται
στους πιο κάτω Τομείς:
α. Καταναλωτικός και Προμηθευτικός,
β. Διάθεσης και Εμπορίας Γεωργικών και Κτηνοτροφικών

Προϊόντων,
γ. Μεταποίησης και 
δ. Υπηρεσιών.

Η εποπτεία των εν λόγω Εταιρειών διεξάγεται με βάση το νομικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο, που διέπει την ίδρυση και λειτουργία
των Συνεργατικών Εταιρειών Διαφόρων Τύπων, το οποίο περι -
λαμβάνει την περί Συνεργατικών Εταιρειών Νομο θεσία, τους
σχετικούς Θεσμούς, τους Ειδικούς και Εσωτερικούς Κανο -
νισμούς της κάθε Συνεργατικής Εταιρείας, τις Οδηγίες του
Εφόρου, καθώς και τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες που έχουν
ενσωματωθεί σε άλλες Νομοθεσίες και Κανονισμούς της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εποπτεία των Συνεργατικών Εταιρειών Διαφόρων Τύπων
διεξάγεται, τόσο από τα γραφεία της Υπηρεσίας, σε καθημερινή
βάση (offsite monitoring), όσο και με περιοδικές επιτόπου επι -
θεωρήσεις και ελέγχους (onsite supervision). Η όλη διαδικασία
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
● Συνεχή παρακολούθηση των Εταιρειών, μέσω της υποβολής

διαφόρων καταστάσεων και πληροφοριών.
● Συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση διαφόρων στα -

τιστικών στοιχείων και πληροφοριών.
● Παρακολούθηση και διεκπεραίωση της όλης αλληλο γρα -

φίας, που πηγάζει από τη Νομοθεσία και αφορά στις αρμο -
διότητες της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. και στις υποχρεώσεις των Εταιρειών.

● Προώθηση των θεμάτων που αφορούν στην εναρμόνιση
με το κοινοτικό κεκτημένο και στην παρακολούθηση της
εφαρμογής τους.
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● Διεξαγωγή μελετών και ερευνών, οι οποίες έχουν σκοπό
την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Συνεργα -
τικών Εταιρειών Διαφόρων Τύπων.

● Ανάλυση και εξέταση των λογαριασμών των Εταιρειών και
γενικά της όλης οικονομικής τους κατάστασης.

● Εισηγήσεις για την ανάπτυξη, βελτίωση, επέκταση και
αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη
και πελάτες των Εταιρειών, μέσω της καλύτερης οργάνωσης
και του εκσυγχρονισμού τους.

● Επιτόπου εποπτεία και επιθεώρηση των Συνεργατικών
Εταιρειών Διαφόρων Τύπων, με σκοπό τη διασφάλιση της
χρηστής διοίκησης, διαχείρισης και ομαλής λειτουργίας
τους. Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, πραγματο -
ποιού νται συχνές και προσωπικές επαφές με τους αξιωμα -
τούχους των Εταιρειών, τους οποίους οι αρμόδιοι Λειτουργοί
της Υπηρεσίας συμβουλεύουν κατάλληλα για την αναγνώ -
ριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιά -
ζονται στις Εταιρείες τους. Στη συνέχεια, οι Λειτουργοί
εισηγούνται και υποδεικνύουν στους αξιωματούχους τη
λήψη διαφόρων διορθωτικών μέτρων, με βάση την περί
Συνεργατικών Εταιρειών Νομοθεσία. Επιπρόσθετα, ειση -
γούνται και εποπτεύουν την εφαρμογή νέων συστημάτων
και μεθόδων εργασίας, ώστε να συμβαδίζουν με τις σημε -
ρινές συνθήκες και εξελίξεις που επιβάλλει ο ανταγωνισμός
και το νέο περιβάλλον, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται
οι εν λόγω Εταιρείες.

● Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναδιοργάνωση και ανα -
βάθμιση των Συνεργατικών Εταιρειών Διαφόρων Τύπων,
παρέχεται βοήθεια και καθοδήγηση στις Εταιρείες, για
ενίσχυση της ευρωστίας, της βιωσιμότητας και της ανταγω -
νι στικότητας τους.

Κατά το επισκόπηση έτος, ο Τομέας επικεντρώθηκε, μεταξύ
άλλων, στον προγραμματισμό σειράς εποπτειών και επιτόπιων
επισκέψεων σε Συνεργατικές Εταιρείες που βρίσκονται υπό την
ευθύνη του, καθώς και στην προώθηση σειράς συγχωνεύσεων
για ενίσχυση του κύκλου εργασιών τους, τη μείωση των λει -
τουργικών δαπανών τους, την ενίσχυση της οργανωτικής δομής
τους, την αύξηση του ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία) και
των αποθεματικών τους, καθώς και στη βελτίωση ή/και ανά -
πτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών για την καλύτερη κά λυψη
των αναγκών των μελών και πελατών τους.

5.7.1. Καταναλωτικός και Προμηθευτικός Τομέας
Στον Καταναλωτικό και Προμηθευτικό Τομέα υπάγονται τα
Συνεργατικά Παντοπωλεία, το Συγκρότημα Εταιρειών ΕΣΕΛ –
ΣΠΟΛΠ Λτδ και οι προμηθευτικοί οργανισμοί. Οι Εταιρείες
αυτές ασχολούνται με την προμήθεια και την πώληση αγαθών,
τα οποία χρησιμοποιούνται για βασικές ανάγκες. Πρόσθετα,
κατά το 2011, 55 Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.)
διατηρούσαν καταστήματα/πρατήρια ειδών παντοπωλείου
ή/και πετρελαιοειδών, ηλεκτρικών και οικοδομικών υλικών,
καθώς και γεωργικών χρειωδών.

Τα παλαιότερα χρόνια, σε όλες σχεδόν τις κοινότητες και τις
συνοικίες των πόλεων, λειτουργούσαν Συνεργατικά Παντο -
πωλεία, τα οποία εξυπηρετούσαν τον κυπριακό λαό για πολλές
δεκαετίες, προμηθεύοντας τα μέλη και πελάτες τους με βασικά
αγαθά, σε πολύ προσιτές τιμές. Τα τελευταία χρόνια, όμως, ο
Καταναλωτικός και Προμηθευτικός Τομέας αντιμετωπίζει έντονο
ανταγωνισμό από τις μεγάλες υπεραγορές.

Μέχρι τις 31.12.2011, οι Εταιρείες που δραστηριοποιούνταν
στον Τομέα είχαν περιοριστεί στις 26. Πρωταρχικός σκοπός,
των εν λόγω Εταιρειών, παραμένει η συνέχιση της εξυπη -
ρέτησης, σε βασικές ανάγκες, τόσο των κατοίκων ορεινών
περιοχών, όσο και αυτών που διαμένουν σε διάφορες συνοικίες
των πόλεων.

Οι συνολικές αγορές και οι πωλήσεις για τα έτη 2009 έως 2011,
στα αγαθά που αναφέρονται πιο πάνω, τόσο από τις κατανα -
λωτικού τύπου Συνεργατικές Εταιρείες του Τομέα, όσο και από
τα εν λόγω 55 Σ.Π.Ι., παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.7.1.1.

Αναλυτικά, μέχρι τις 31.12.2011, στον Τομέα δραστηριο ποι ού -
νταν 22 Συνεργατικά Παντοπωλεία, το Συγκρότημα Εταιρειών
ΕΣΕΛ–ΣΠΟΛΠ Λτδ, καθώς και τρεις προμηθευτικοί οργανισμοί.

Όσον αφορά το Συγκρότημα Εταιρειών ΕΣΕΛ–ΣΠΟΛΠ Λτδ,
αποτελείται από τη ιθύνουσα Συνεργατική Εταιρεία ΕΣΕΛ–
ΣΠΟΛΠ Λτδ και τη θυγατρική της “E&S Trading Ltd”. Το 2011, η
ΕΣΕΛ – ΣΠΟΛΠ Λτδ λειτουργούσε επτά υπεραγορές Ε&S, σε
πόλεις και προάστια (τρεις στη Λεμεσό, δύο στην Πάφο και από
μία στην Πόλη Χρυσοχούς και στο Πέρα Χωρίο Νήσου), καθώς
και 12 καταστήματα ΕΣΕΛ, με παραχώρηση προνομίου δικαιό -
χρησης (franchise). Επίσης, η Εταιρεία λειτουργούσε έξι υπερα -
γορές, μικρομεσαίου μεγέθους, “Ε&S minimax”, και ένα κατά -
στημα Ε&S, το οποίο δραστηριοποιείτο, κυρίως, στην πώληση
ειδών προίκας, λευκών ειδών, κουρτίνων και χαλιών (textiles),
στη Λεμεσό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7.1.1. −  ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (€'000)

2009

ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2010

ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2011

ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΑΘΑ

Είδη Παντοπωλείου 66.622 77.181 62.270 70.803 49.444 56.710

Πετρελαιοειδή 6.954 7.417 8.546 8.956 9.987 10.396

Οικοδομικά και 
Ηλεκτρικά Είδη 5.672 7.159 6.004 7.255 5.066 6.053

Γεωργικά Χρειώδη 21.408 24.349 21.822 23.109 18.172 21.507

Σύνολο 
Αγορών / Πωλήσεων 100.656 116.106 98.642 110.123 82.669 94.666

Σημ: Οι αγορές και οι πωλήσεις κάποιων Συνεργατικών Εταιρειών, όσον αφορά στα έτη 2009 και 2010, έχουν παρθεί από τους μη  εξελεγμένους λογαριασμούς τους.
Όσον αφορά στο 2011, τα στοιχεία έχουν παρθεί εξ ολοκλήρου από τους μη εξελεγμένους λογαριασμούς των Εταιρειών.

Οι τρεις προμηθευτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται
στον Τομέα είναι οι ακόλουθοι:
1. Η Συνεργατική Εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ, η οποία είναι

οργανισμός εμφιάλωσης και προμήθειας/εμπορίας υγρα -
ερίου και άλλων πετρελαιοειδών. Ιδρύθηκε το 1965 και
σήμερα διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εμφιαλωτήριο υγρα -
ερίου με δυνατότητα εμφιάλωσης μέχρι και 6.000 φιαλών
ημερησίως. Η Εταιρεία, παράλληλα, επέκτεινε τις δραστη -
ριότητες της στον τομέα διαμονής υγραερίου χύμα. Το έτος
2011, η ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ ολοκλήρωσε την απαιτούμενη
διαδικασία και πιστοποιήθηκε με δύο πρότυπα ποιότητας,
το ISO–9001 και το OHSΑS–18001. Το πρώτο αφορά στην
ποιότητα στη διεξαγωγή εργασιών, καθώς και στην προ -
σφορά υπηρεσιών και το δεύτερο αφορά στην ασφάλεια
και υγεία στην εργασία. Περαιτέρω, η Εταιρεία, κατά το 2011,
ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες διαδικασίες και ανάλαβε την
εμπορία εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου από την
ΕΣΕΛ-ΣΠΟΛΠ Λτδ, καθώς και την εμπορία εμφιαλωμένου
υγραερίου από την Προμηθευτική Ένωση Αμμοχώστου –
Λάρνακα (ΣΠΕΑΛ) Λτδ. Οι δύο πιο πάνω Συνεργατικές
Εταιρείες είναι οι κύριοι μέτοχοι της ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ με
ποσοστά 70% και 30%, αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα της ανά   -
ληψης των πιο πάνω εργασιών από μέρους της Εταιρείας,
το 2011 οι πωλήσεις σημείωσαν σημαντική αύξηση, κατά
840 τόνους σε υγραέριο, δηλαδή, €1,75 εκ., γεγονός, το
οποίο αποτελεί αύξηση της τάξης του 35%. Αξίζει, επίσης,
να σημειωθεί ότι, το 2010 απονεμήθηκε σε εταιρείες πετρε -
λαιοειδών, εκ των οποίων και στη Συνεργατική Εταιρεία
ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ, το πρώτο βραβείο καλής πρακτικής και

ενημέρωσης του κοινού, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Στόχος της Εταιρείας παραμένει η συνεχής ανάπτυξη των
εργασιών της, μέσα από την ποιοτική προσφορά και την
άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της, διατηρώντας τον
ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα.

2. Η Συνεργατική Προμηθευτική Ένωση Αμμοχώστου Λάρνακας
(ΣΠΕΑΛ) Λτδ, η οποία είναι εταιρεία εμπορίας  και προμήθειας
υγραερίου, καταναλωτικών ειδών και άλλων εμπορευμάτων.
Ο κλάδος διανομής του υγραερίου χύμα της Εταιρείας έχει
αναπτυχθεί, με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργα -
σιών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, το 2011, οι πωλήσεις
του χύμα υγραερίου ανήλθαν περίπου στους 1.300 τόνους
και οι ενδείξεις για περαιτέρω αύξηση το επόμενο έτος
είναι θετικές. Όσον αφορά στην εμπορία εμφιαλωμένου
υγραερίου, η Εταιρεία από την 1η Απριλίου 2011 παρα χώ -
ρησε τις εν λόγω εργασίες στην Εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ.

3. Η Συνεργατική Εταιρεία Κομμωτών Λτδ, η οποία προμη θεύει
με είδη κομμωτικής τα μέλη της και με οτιδήποτε άλλο
χρειάζεται ένα κομμωτήριο, όπως έπιπλα, μηχανή ματα και
λοιπόν εξοπλισμό.  Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία, 46 χρόνια
μετά την ίδρυση της, αντιπροσωπεύει, σε αποκλει στική
βάση στην Κύπρο, οίκους ειδών κομμωτικής, παγκό σμιας
εμβέλειας. Η Εταιρεία διαθέτει καταστήματα στη Λευκωσία,
Λεμεσό και Λάρνακα με οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και
διανομής.

Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις των Συνεργατικών Εταιρειών
του Καταναλωτικού και Προμηθευτικού Τομέα, όσον αφορά
στα έτη 2009 έως 2011 παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.7.1.2.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

5.7.2. Τομέας Διάθεσης και Εμπορίας Γεωργικών
και Κτηνοτροφικών Προϊόντων
Οι Εταιρείες του Τομέα Διάθεσης και Εμπορίας Γεωργικών και
Κτηνοτροφικών Προϊόντων ασχολούνται με τη συγκέντρωση
των αγροτικών προϊόντων και τη διάθεσή ή/και εμπορία τους
στην αγορά σε τιμές συμφέρουσες για τους παραγωγούς και
τα μέλη τους. Συνολικά, οι Εταιρείες που δραστηριοποιούνταν
στον Τομέα, στις 31.12.2011, ανέρχονταν σε 17 και εξυ -
πηρετούσαν τους παραγωγούς και τα μέλη τους σε όλη την
ελεύθερη Κύπρο.

Στον Τομέα δραστηριοποιούνταν 10 Συνεργατικές Εταιρείες
Διάθεσης Γεωργικών Προϊόντων (ΣΕΔΙΓΕΠ), εκ των οποίων η
μεγαλύτερη σε κύκλο εργασιών ήταν η Συνεργατική Ένωση
Διάθεσης Γεωργικών Προϊόντων (ΣΕΔΙΓΕΠ) Λτδ.  Το 2011, η
Εταιρεία, με στόχο την ανταγωνιστικότητα, προχώρησε σε διά -
φο ρες ενέργειες, όπως στην επέκταση και στον εμπλουτισμό
της γκάμας των προϊόντων της, τη συνεργασία με άλλες ΣΕΔΙΓΕΠ,
καθώς, επίσης, και σε αποκλειστική συνεργασία με την ΕΣΕΛ-
ΣΠΟΛΠ Λτδ. Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο
δραστηριοποίησης της στην ντόπια αγορά, έχει κερδίσει, για

τρίτη συνεχή χρονιά, το διαγωνισμό παροχής φρούτων και
λαχανικών σε όλα τα σχολεία της ελεύθερης Κύπρου.

Επιπλέον, κατά το 2011, στον Τομέα δραστηριοποιούνταν τρεις
Συνεργατικές Εταιρείες φρουτοπαραγωγών και τέσσερις
Συνεργα τικές Εταιρείες Διάθεσης Χαρουπιών. Μια από αυτές
είναι η Συνεργατική Ομοσπονδία Διάθεσης Χαρουπιών Λτδ, η
οποία μεσολαβεί για τη διάθεση χαρουπιών που συγκε -
ντρώνονται από τις τρεις Συνεργατικές Εταιρείες Διάθεσης
Χαρουπιών, μέλη της, για εμπορία ή μεταποίηση τους.  Από τα
έσοδα των πωλήσεων χαρουπιών, η Συνεργατική Ομοσπονδία
Διάθεσης Χαρουπιών Λτδ παρακρατεί ένα ορισμένο ποσό για
κάλυψη των διαχειριστικών της εξόδων, καθώς και για τη δημι -
ουργία μικρού κέρδους. Όλες οι Συνεργατικές Εταιρείες του
Τομέα έχουν τοπικό ή περιφερειακό χαρακτήρα και δια θέτουν
τα προϊόντα των μελών τους στην εσωτερική αγορά. Ορισμένες
από αυτές δραστηριοποιούνται, επίσης, στις εξαγωγές.

Οι πωλήσεις των Εταιρειών του Τομέα, όσον αφορά στα έτη
2009 έως 2011, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.7.2.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ  5.7.1.2. - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -  ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€'000)

2009*

ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2010*

ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2011**

ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Συνεργατικά Παντοπωλεία 6.104 6.852 5.789 6.600 5.339 5.912

Υπεραγορές και Καταστήματα
της Συνεργατικής Εταιρείας 
ΕΣΕΛ-ΣΠΟΛΠ Λτδ 50.239 58.509 47.345 53.508 36.738 42.137 

Προμηθευτικοί Οργανισμοί

- Συνεργατική Εταιρεία 
ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ 2.987 3.844 4.207 4.931 4.872 6.678

- Συνεργατική Προμηθευτική
Ένωση Αμμοχώστου-
Λάρνακας (ΣΠΕΑΛ) Λτδ 1.138 1.483 1.287 1.526 1.274 1.480

- Παγκύπρια Συνεργατική 
Εταιρεία Κομμωτών Λτδ 596 1.314 522 1.203 503 1.098

Σύνολο Αγορών/Πωλήσεων 4.721 6.641 6.016 7.660 6.649 9.256

Καταστήματα /Πρατήρια Σ.Π.Ι. 44.314 50.746 45.507 50.016 40.592 46.618

Γενικό Σύνολο 
Αγορών/Πωλήσεων 105.378 122.748 104.657 117.784 89.318 103.923

Σημ:  * Οι αγορές και οι πωλήσεις μερικών από τις πιο πάνω Συνεργατικές Εταιρείες Διαφόρων Τύπων (μη πιστωτικές), όσον αφορά στα έτη 2009 και 2010, έχουν
παρθεί από τους μη εξελεγμένους λογαριασμούς τους.
** Οι αγορές και οι πωλήσεις των πιο πάνω Συνεργατικών Εταιρειών, με εξαίρεση ορισμένων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Σ.Π.Ι.), όσον αφορά στο
έτος 2011, έχουν παρθεί από τους μη εξελεγμένους λογαριασμούς τους.



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011

39

ότι, ο Σ.Ο.Δ.Α.Π. Λτδ, διαθέτει το μεγαλύτερο και πλέον
σύγχρονο οινοποιείο στην Κύπρο («ΚΑΜΑΝΤΕΡΕΝΑ»), το
οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.

3. Πέντε Συνεργατικές οινοποιητικές εταιρείες, οι οποίες ενε -
γρά φησαν το 2011 (Παράρτημα 7.6.) με σκοπό την παραλαβή
και επεξεργασία σταφυλιών για παραγωγή και διάθεση
κουμανδαρίας και σχετικών υποπροϊόντων. Οι εν λόγω
Εταιρείες είναι οι ακόλουθες:
α. Συνεργατική Οινοποιητική Εταιρεία Αγίου Μάμαντος-

Καπηλιού Λτδ.
β. Συνεργατική Οινοποιητική Εταιρεία Λάνιας Λτδ.
γ. Συνεργατική Οινοποιητική Εταιρεία Αγίου Κωνσταντίνου

Λτδ.
δ. Συνεργατική Οινοποιητική Εταιρεία Ζωοπηγής Λτδ.
ε. Συνεργατική Οινοποιητική Εταιρεία Καλού Χωριού

(Λεμεσού) Λτδ.

5.7.3. Τομέας Μεταποίησης
Στον Τομέα Μεταποίησης περιλαμβάνονται 12 Συνεργατικές
Εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγορά
διάφορα προϊόντα, κυρίως της γεωργικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής, καθώς και προϊόντα αγγειοπλαστικής και χειρο τε -
χνι κής. Στον Τομέα ανήκουν οι ακόλουθες Συνεργατικές Εταιρείες:
1. Η Νέα Συνεργατική Εταιρεία Βιομηχανικής Επεξεργασίας

Γεωργικής Παραγωγής (ΣΕΒΕΓΕΠ) Λτδ, η οποία λειτουργεί
σύγχρονο χυμοποιείο, κυρίως για εσπεριδοειδή, καθώς και
συσκευαστήριο.

2. Ο Συνεργατικός Οργανισμός Διάθεσης Αμπελουργικών
Προϊόντων Λτδ, (Σ.Ο.Δ.Α.Π.), ο οποίος είναι μεγάλος οινο ποι -
η τικός οργανισμός.  Η Εταιρεία, μέσα στο έντονο αντα -
γωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί στην οινοποιία τα
τελευταία έτη, κατόρθωσε και το 2011, να διατηρήσει σημα -
ντικό μερίδιο αγοράς, βοηθώντας έτσι τα μέλη της να παρα -
δώσουν την παραγωγή τους στην Εταιρεία.  Σημειώνεται

ΠΙΝΑΚΑΣ  5.7.2.1. - ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€'000) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2009* 2010** 2011***ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Όλες οι Συνεργατικές Εταιρείες Διάθεσης Γεωργικών Προϊόντων (ΣΕΔΙΓΕΠ) 39.489 39.902 39.966

Συνεργατικές Εταιρείες Φρουτοπαραγωγών:

- Συνεργατική Εταιρεία Αμπελουργών Πισσουρίου (ΣΕΑΠ) Λτδ 504 358 315

- Συνεργατική Εταιρεία Φρουτοπαραγωγών Μουτουλλά Λτδ 0 16 0

- Συνεργατική Εταιρεία Μπανανοπαραγωγών Πάφου Λτδ 2.200 2.127 2.021

Σύνολο Πωλήσεων 2.704 2.501 2.336

Συνεργατικές Εταιρείες Διάθεσης Χαρουπιών:

- Συνεργατική Ένωση Διάθεσης Χαρουπιών Λεμεσού Λτδ 491 335 769

- Συνεργατική Ένωση Διάθεσης Χαρουπιών Επαρχίας Πάφου Λτδ 921 752 899

- Συνεργατική Ένωση Διάθεσης Χαρουπιών Λάρνακας Λτδ 270 79 362

Σύνολο Πωλήσεων 1.682 1.166 2.030

Συνεργατική Εταιρεία Κτηνοτροφικών (ΣΥΝΕΚΤΗ) Πάφου Λτδ 2.198 1.553 0

Παγκύπρια Συνεργατική Ένωση Διακίνησης Σιτηρών (ΣΕΔΙΣ) Λτδ 8.271 3.753 0

Γενικό Σύνολο Πωλήσεων 54.344 48.875 44.332

Σημ:  *  Οι πωλήσεις των πιο πάνω Συνεργατικών Εταιρειών, με εξαίρεση δύων, όσον αφορά στο έτος 2009, έχουν παρθεί από τους εξελεγμένους λογαριασμούς τους.
** Οι πωλήσεις μερικών από τις πιο πάνω Συνεργατικές Εταιρείες, όσον αφορά στο έτος 2010, έχουν παρθεί από τους μη εξελεγμένους λογαριασμούς τους.
***Οι πωλήσεις των πιο πάνω Συνεργατικών Εταιρειών, με εξαίρεση δύων, όσον αφορά στο έτος 2011, έχουν παρθεί από τους μη εξελεγμένους λογαριασμούς τους.



4. Η Συνεργατική Εταιρεία Τριανταφυλλοπαραγωγών Αγρού
Λτδ, η οποία δραστηριοποιείται στη συγκέντρωση ανθών
τριανταφύλλων από τους παραγωγούς – μέλη της, καθώς
και στην παραγωγή αποστάγματος ή/και αιθέριων ελαίων
προς εμφιάλωση, διαφήμιση και πώληση τους.

5. Ο Συνεργατικός Οργανισμός Παραγωγής Ζωοτροφών Λτδ,
(ΣΟΠΑΖ), ο οποίος λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής σύν -
θετων και μεταποιημένων ζωοτροφών για πώληση.

6. Η Συνεργατική Εταιρεία Κωφών Λτδ, η οποία επεξεργάζεται
ξυλεία για την παραγωγή και διάθεση επίπλων.

7. Η Συνεργατική Εταιρεία Αγγειοπλαστών Κόρνου Λτδ, η οποία
δραστηριοποιείται στην πώληση αγγείων που κατα σκευά -
ζονται από τα μέλη τους.

8. Η Συνεργατική Χειροτεχνική Εταιρεία Κάτω Λευκάρων Λτδ, η
οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και πώληση
ειδών βιοτεχνίας, όπως υφαντά και κεντήματα, από τα
μέλη της.

Περαιτέρω, τρία Σ.Π.Ι. (Σ.Π.Ε. Αθηένου, Σ.Π.Ε. Αλληλεγγύης και
Σ.Π.Ε. Δερύνειας) διαθέτουν εργοστάσια παραγωγής ζωοτρο -
φών ή/και μονάδες κτηνοτροφικού εξοπλισμού.

Οι πωλήσεις των Εταιρειών του Τομέα Μεταποίησης, όσον αφο -
ρά στα έτη 2009 έως 2011 παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.7.3.1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ  5.7.3.1. - ΤΟΜΕΑΣ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€'000)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2009* 2010 2011ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Νέα Συνεργατική Εταιρεία Βιομηχανικής Επεξεργασίας Γεωργικής 
Παραγωγής (ΣΕΒΕΓΕΠ) Λτδ 15.735 21.228 25.067

Συνεργατικός Οργανισμός Διάθεσης Αμπελουργικών Προϊόντων Λτδ (ΣΟΔΑΠ) 6.966 6.695 7.144

Συνεργατική Εταιρεία Τριανταφυλλοπαραγωγών Αγρού (Λεμεσού) Λτδ 112 57 151

Συνεργατικός Οργανισμός Παραγωγής Ζωοτροφών Λτδ (ΣΟΠΑΖ)** 9.401 15.566 16.185

Συνεργατική Εταιρεία Κωφών Λτδ 193 170 177

Συνεργατική Εταιρεία Αγγειοπλαστών Κόρνου (Λάρνακας) Λτδ 28 22 21

Συνεργατική Χειροτεχνική Εταιρεία Κάτω Λευκάρων Λτδ 4 4 3

Σ.Π.Ι. που διαθέτουν εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών ή/και μονάδες 
πώλησης κτηνοτροφικού εξοπλισμού** 28.904 21.860 22.871

Σύνολο Πωλήσεων 61.343 65.602 71.619

Σημ:  *  Οι πωλήσεις των πιο πάνω Συνεργατικών Εταιρειών, με εξαίρεση δύο, όσον αφορά στο έτος 2009, έχουν παρθεί από τους εξελεγμένους λογαριασμούς τους.
** Η μείωση που παρατηρείται στο σύνολο των πωλήσεων των Σ.Π.Ι., τα οποία διαθέτουν εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών ή/και μονάδες κτηνοτροφικού
εξοπλισμού, καθώς και η αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων του ΣΟΠΑΖ Λτδ, για το έτος 2010, σε σχέση με το 2009, οφείλεται, κυρίως, στη συγχώνευση του
κλάδου ζωοτροφών της Σ.Π.Ε. Ιδαλίου με τον ΣΟΠΑΖ Λτδ, τον Δεκέμβριο του 2009.  

5.7.4. Τομέας Υπηρεσιών
Συνολικά, δέκα Συνεργατικές Εταιρείες δραστηριοποιούνται
στην παροχή διαφόρων υπηρεσιών, ικανοποιώντας σημαντικές
ανάγκες του Συνεργατικού Κινήματος και της κοινωνίας ευρύ -
τερα.  Οι εν λόγω Εταιρείες είναι η Παγκύπρια Συνεργατική
Συνομοσπονδία Λτδ (εκφραστικό όργανο των Συνεργατικών

Εταιρειών), η Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης (Σ.Ε.Μ.)
Λτδ (μηχανογραφικό κέντρο παροχής υπηρεσιών πληροφο -
ρικής και τεχνολογίας προς τις Συνεργατικές Εταιρείες), η Συνερ -
γα τική Εταιρεία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Κύπρου (COMARINE)
Λτδ, το Παγκύπριο Συνεργατικό Ταμείο Υγείας Λτδ, το Παγκύπριο
Συνεργατικό Ταμείο Ευημερίας Συνεργατικών Υπαλλήλων Λτδ,
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το Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ, το
οποίο δραστηριοποιείται στην αγορά και πώληση βιβλίων,
κυρίως ακαδημαϊκού περιεχομένου, στα μέλη του, καθώς και
τέσσερις Συνεργατικές Εταιρείες Ενοικίασης Γαιών.

Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία  (Π.Σ.Σ.) Λτδ
Η Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία (Π.Σ.Σ.) Λτδ
ιδρύθηκε το 1962, ως τριτοβάθμια Συνεργατική Εταιρεία,
περιορισμένης ευθύνης, με έδρα της τη Λευκωσία.  Έχει μέλη
της, 122 Συνεργατικές Εταιρείες και παρέχει τις υπηρεσίες της
καθολικά και σε παγκύπρια εμβέλεια.

Η Π.Σ.Σ. Λτδ, ως εκπρόσωπος των Συνεργατικών Εταιρειών και
κύριος εκφραστής στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής
που αφορά στο Συνεργατισμό, συνεργάζεται με τους άλλους
Συνεργατικούς Φορείς, για κατάλληλο χειρισμό θεμάτων που
αφορούν στο Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου και τα οποία
μελετώνται από την Κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπρο -
σώπων.  Περαιτέρω, εκπροσωπεί το Συνεργατικό Κίνημα, τόσο
στην Κύπρο, όσο και διεθνώς.  Σημειώνεται, επίσης, ότι η Π.Σ.Σ.
Λτδ είναι μέλος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (Ι.C.A.).

Ειδικότερα, η Π.Σ.Σ. Λτδ ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:
● Προβάλλει τις θέσεις, τις απόψεις, τις αρχές και το έργο του

Συνεργατικού Κινήματος, αξιοποιώντας τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και εκδίδοντας διάφορα έντυπα πάνω σε
τακτική και έκτακτη βάση.

● Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία στοχεύουν
στον εμπλουτισμό της γνώσης του προσωπικού των Συνερ -
γατικών Εταιρειών και στην αναβάθμιση των επαγγελμα -
τικών τους δεξιοτήτων.

● Παρακολουθεί από κοντά όλα τα επίκαιρα θέματα που
απασχολούν το Συνεργατικό Κίνημα και προωθεί την απο -
τε λεσματική αντιμετώπιση τους, αναθέτοντας σε εμπειρο -
γνώμονες εξειδικευμένες μελέτες, διοργανώνοντας τοπικές,
επαρχιακές ή παγκύπριες συσκέψεις εργασίας, δημιουργώ -
ντας υποεπιτροπές και αναθέτοντας σ’ αυτές συγκεκριμένο
έργο, κ.ά.

● Προωθεί τη συνεργατική αλληλεγγύη με τη διοργάνωση
διαφόρων εκδηλώσεων και την αξιοποίηση για το σκοπό
αυτό, του υπολοίπου φάσματος των δραστηριοτήτων της.

● Συμμετέχει στον διορισμό της Επιτροπής Υπηρεσίας Επο -
πτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς και
στον διορισμό της Επιτροπής Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνερ -
γατικών Εταιρειών, όπως καθορίζεται από τη Νομοθεσία.

● Συμμετέχει σε θεσμοθετημένο Διεθνή Διαγωνισμό Παιδικής
Ζωγραφικής, ο οποίος διοργανώνεται από τον Γεωργικό
Συνεταιρισμό Ιαπωνίας.

● Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα των εκδόσεων, όσον
αφορά στην ιστορική πορεία του Συνεργατικού Κινήματος
και στη συνεργατική δραστηριότητα που αναπτύσσεται
στους διάφορους τομείς.  Σημειώνεται ότι, η Π.Σ.Σ. Λτδ έχει
αναθέσει τη συγγραφή της ιστορίας του Συνεργατικού
Κινήματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία βρίσκεται σε
προχωρημένο στάδιο.

Κατά τη Διεθνή Μέρα Συνεργατισμού, η οποία εορτάζεται το
πρώτο Σάββατο του Ιούλη κάθε έτους από τα Συνεργατικά
Κινήματα όλου του κόσμου, όπως καθιερώθηκε από την “I.C.A.”
και υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Π.Σ.Σ.
Λτδ, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της, διορ -
γανώνει από το 1995 παγκύπρια αιμοδοσία στις τράπεζες
αίματος των νοσοκομείων, για ενίσχυση των αποθεμάτων τους.
Διοργανώνει, επίσης, διαλέξεις, βράβευση φοιτητών, εκδίδει
σχετικές ανακοινώσεις, κ.ά.

Γενικά, το έργο που επιτελεί η Π.Σ.Σ. Λτδ είναι πολυδιάστατο και
πολύ σημαντικό για το Συνεργατικό Κίνημα.  Ιδιαίτερη σημασία
έχει η δραστηριότητα που ανέπτυξε και οι πρωτοβουλίες που
πήρε σ’ όλα τα θέματα που αφορούσαν στην εναρμόνιση του
Συνεργατικού Κινήματος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Οι απαιτούμενοι χρηματικοί πόροι, για την επιτέλεση του έργου
της, αντλούνται από συνδρομές και εισφορές των Συνεργα -
τικών Εταιρειών, που είναι μέλη της, καθώς και από ορισμένες
υπηρεσίες που προσφέρει, κυρίως, εκπαιδευτικού αντικειμένου,
όπως είναι η διεξαγωγή σεμιναρίων. Περαιτέρω, εκδίδει τη
μηνιαία εφημερίδα, «Συνεργατικό Βήμα», η οποία διατίθεται
στα μέλη της, στους Φορείς του Συνεργατικού Κινήματος και
γενικότερα σε όλους τους ενδιαφερόμενους συνεργατιστές,
καθώς και σε αξιωματούχους του δημόσιου και ευρύτερου
δημό σιου τομέα, με στόχο την ενημέρωση τους για τις δρα -
στηριότητες των Συνεργατικών Εταιρειών και γενικότερα του
Συνεργατικού Κινήματος.

Πληροφορίες, τόσο για το «Συνεργατικό Βήμα», όσο και για
άλλες εκδόσεις της Π.Σ.Σ. Λτδ, όπως «Συνεργατισμός - Πορεία
100 Χρόνων», «Θεωρία Συνεργατικής Οργάνωσης» και «Συνερ -
γα  τισμός 1909-2006 (Συνοπτική Θεώρηση), καθώς και για δρα -
στηριότητες/εκδηλώσεις της Π.Σ.Σ. Λτδ και του Συνεργατικού
Κινήματος, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Π.Σ.Σ. Λτδ,
www.confederation.coop.com.cy.



Οι συνδρομές/εισφορές των μελών προς την Εταιρεία, όσον
αφορά στα έτη 2009 έως 2011 είχαν ως ακολούθως:

Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης (Σ.Ε.Μ.) Λτδ
Η Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης (Σ.Ε.Μ.) Λτδ είναι
τριτοβάθμια Συνεργατική Εταιρεία, περιορισμένης ευθύνης, με
έδρα της τη Λευκωσία. Ιδρύθηκε το 1984 από δεκαπέντε
μεγάλες Συνεργατικές Εταιρείες, με σκοπό την κάλυψη των
άμεσων μηχανογραφικών αναγκών τους. Στις 31.12.2011, τα
μέλη της Εταιρείας ανέρχονταν στα 82.

Αποστολή της Σ.Ε.Μ. Λτδ, από την ίδρυση της, ήταν και είναι,
η προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών μηχανογράφησης,
καθώς και η προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα
της Πληροφορικής.

Στόχος της Σ.Ε.Μ. Λτδ είναι η μηχανογράφηση όλων των δρα -
στηριοτήτων των Συνεργατικών Εταιρειών, πάνω σε παγκύπρια
βάση, η έρευνα και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς
και η προσφορά νέων υπηρεσιών.

Τα έργα τα οποία η Σ.Ε.Μ. Λτδ ολοκλήρωσε ή βρίσκονταν υπό
εξέλιξη κατά το έτος 2011, παρουσιάζονται στο μέρος 5.5. -
Συστήματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας – της παρούσας
Έκθεσης.  Περαιτέρω, η Σ.Ε.Μ. Λτδ, κατά το 2011, διεξήγαγε
επτά παγκύπρια εβδομαδιαία σεμινάρια για εκπαίδευση προ -
σωπικού, που προσελήφθηκε κατά περιόδους από διάφορες
Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες, τόσο σε υφιστάμενα, όσο
και σε νέα συστήματα μηχανογράφησης, τα οποία εφαρμό -
στηκαν τελευταία.

Αξιοσημείωτη είναι η παροχή υπηρεσιών από τη Σ.Ε.Μ. Λτδ
προς τις Συνεργατικές Εταιρείες για εξυπηρέτηση, τόσο των
ιδίων όσο και των μελών/πελατών τους, σε θέματα τεχνολογίας
και μηχανογράφησης, όπως είναι το “internet banking”, το “SMS
banking”, η ανάπτυξη ιστοσελίδων, οι τραπεζικές πράξεις μεταξύ
Σ.Π.Ι. (κατάθεση/ανάληψη μετρητών ή κατάθεση /εξαργύρωση
επιταγής σε οποιοδήποτε Σ.Π.Ι. από ή σε λογαριασμό που
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Έτος Συνδρομές / Εισφορές (€’000)

2009 136 (μη εξελεγμένοι λογαριασμοί)

2010 93* (μη εξελεγμένοι λογαριασμοί)

2011 86* (μη εξελεγμένοι λογαριασμοί)

Έτος Κύκλος Εργασιών (€’000)

2009 13.592 (μη εξελεγμένοι λογαριασμοί)

2010 16.707 (μη εξελεγμένοι λογαριασμοί)

2011 16.781 (μη εξελεγμένοι λογαριασμοί)

Σημ:  * Η μείωση που παρατηρείται στις συνδρομές /εισφορές των μελών της
Εταιρείας για το 2010 και 2011, σε σχέση με το 2009, οφείλεται, κυρίως,
στη μείωση του αριθμού των μελών της, λόγω των πραγματοποιθέντων
συγχωνεύσεων.

διατηρείται σε άλλο Σ.Π.Ι.), η ηλεκτρονική διαδικασία συγχώ -
νευσης μεταξύ των Εταιρειών, η επέκταση του δικτύου των
Αυτόματων Ταμιακών Μηχανών (“ATM”), οι οποίες αριθμούν
σήμερα τις 206, η εισαγωγή χρεωστικών /πιστωτικών καρτών
με ενσωματωμένο “microchip” (έξυπνες κάρτες), σε συνεργασία
με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, καθώς και τα λογι -
σμικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου (“IDEA”), εμπορικού
τομέα, καταπολέμησης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και
χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Σημειώνεται ότι η Σ.Ε.Μ. Λτδ διαθέτει σε περιοχή του Δήμου
Λατσιών, κέντρο αποκατάστασης καταστροφών, ούτως ώστε
σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής των εγκαταστά -
σεων της ή του μηχανολογικού εξοπλισμού που υπάρχει σ’ αυτές,
να δύναται εντός 30 λεπτών να αποκαταστήσει τα ηλεκτρονικά
της αρχεία, για την απρόσκοπτη λειτουργία των Συνεργατικών
Εταιρειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2011, η Σ.Ε.Μ. Λτδ έχει κατα -
κυρώσει προσφορά για ανέγερση νέων σύγχρονων ιδιό κτητων
κτιριακών εγκαταστάσεων με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 13
εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, όσον αφορά στα έτη 2009
έως 2011, είχε ως ακολούθως:

Συγκρότημα Συνεργατικής Εταιρείας Ναυτιλιακών
Υπηρεσιών Κύπρου (Comarine) Λτδ
Η ιθύνουσα Εταιρεία του Συγκροτήματος, Συνεργατική Εταιρεία
Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Κύπρου (Comarine) Λτδ, είναι τριτο -
βάθ μια Συνεργατική Εταιρεία, περιορισμένης ευθύνης.  Ιδρύθηκε
το 1965, με έδρα της την Αμμόχωστο, από 13 Συνεργατικές
Εταιρείες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους δραστηριο ποιού -
νταν στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων.

Η Εταιρεία, μετά την τουρκική εισβολή του 1974, εκτοπίστηκε
και επαναδραστηριοποιήθηκε στη Λεμεσό. Στις 31.12.2011, τα
μέλη της Εταιρείας, ανέρχονταν στα 23. Ο σκοπός της Εταιρείας
είναι να προσφέρει υπηρεσίες μεταφορών από ξηρά, θάλασσα
και αέρα, καθώς και ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
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Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, επίσης, στον ξενοδοχειακό
τομέα, δια μέσου της θυγατρικής της Εταιρείας PLAZA Hotels
Enterprises Ltd, στην οποία ανήκει το Ξενοδοχείο ΜΙΡΑΜΑΡΕ,
στη Λεμεσό. Μέχρι τις 31.12.2006, η Comarine Ltd διαχειρι ζό ταν
η ίδια το εν λόγω ξενοδοχείο. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, η
διαχείρισή του ανατέθηκε σε τρίτους.

Σημειώνεται ότι, το 2010, η Comarine Ltd, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των ταξιδιωτικών αναγκών των μελών του
Συνεργατικού Κινήματος, κυρίως αυτών που κατοικούν, είτε σε
μόνιμη βάση, είτε περιοδικά, στα ορεινά θέρετρα της περιοχής
του Τροόδους, λειτούργησε το πρώτο υποκατάστημά της στα
γραφεία πιστωτικού ιδρύματος και συγκεκριμένα της Σ.Π.Ε.
Κυπερούντας, στο χωριό Κυπερούντα, υπό τη νεοσυσταθείσα
εμπορική επωνυμία “Coop Travel”.

Η Εταιρεία, εντός του 2012, προγραμματίζει τη δημιουργία ζω -
ντανού (on line) προγράμματος κρατήσεων στο διαδίκτυο, υπό
την επωνυμία “CoopTravelCyprus.com, μέσω του οποίου οι πε -
λά τες της θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις κρατήσεις των εισι -
τηρίων τους, καθώς και χρήση άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος Συνεργατικής Εταιρείας
Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Κύπρου (Comarine) Λτδ, όσον αφορά
στα έτη 2009 έως 2011, είχε ως ακολούθως:

Έτος Κύκλος Εργασιών (€'000) 

2009 7.055 

2010 7.216

2011 6.865

Παγκύπριο Συνεργατικό Ταμείο Υγειάς Λτδ
Το Παγκύπριο Συνεργατικό Ταμείο Υγείας Λτδ είναι πρωτοβάθμια
Συνεργατική Εταιρεία, περιορισμένης ευθύνης. Ιδρύθηκε το
1976 με σκοπό την προσφορά ομαδικής ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης στα μέλη του (υπαλλήλους των Συνεργατικών
Εταιρειών), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους. Στις
31.12.2011, τα μέλη του Ταμείου ανέρχονταν στα 2.646.

Τα μέλη είναι ελεύθερα να κάνουν χρήση των υπηρεσιών
οποιου δήποτε ιατρού και να αγοράζουν φάρμακα από φαρμα -
κείο της δικής τους επιλογής. Το Ταμείο καταβάλλει τα έξοδα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, βάσει αποδείξεων και σύμ -
φωνα με τους Κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία
του. Το ύψος των απαιτήσεων που δικαιούται κάθε μέλος να
υποβάλει για πληρωμή, βρίσκεται σε συνάρτηση με τις ετήσιες
εισφορές του ιδίου και του εργοδότη του. Εξαίρεση αποτελούν

Έτος Εισφορές Πληρωμές
(€’000) (€’000)

2009 3.116 2.644 

2010 3.271 2.937 

2011 3.599 3.318 (μη εξελεγμένοι λογαριασμοί)

Έτος Δικαιώματα Εγγραφής και Επιχορηγήσεις 
Εισφορές Μελών/Συνεργα- Ταμείου για 
τικών Εταιρειών (€'000) Ωφελήματα Μελών

2009 247 115

2010 261 118 (μη εξελεγμένοι λογαριασμοί)

2011 318 150 (μη εξελεγμένοι λογαριασμοί)

μεγάλες χειρουργικές ή άλλες σοβαρές επεμβάσεις, στην Κύπρο
ή στο εξωτερικό, για τις οποίες η Επιτροπεία της Εταιρείας
δύναται να εγκρίνει οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό.

Οι εισφορές προς στο Ταμείο και οι πληρωμές για ιατρική περί -
θαλψη, όσον αφορά στα έτη 2009 έως 2011, είχαν ως ακολούθως:

Παγκύπριο Συνεργατικό Ταμείο Ευημερίας 
Συνεργατικών Υπαλλήλων Λτδ
Το Παγκύπριο Συνεργατικό Ταμείο Ευημερίας Συνεργατικών
Υπαλλήλων Λτδ είναι πρωτοβάθμια Συνεργατική Εταιρεία,
περιορισμένης ευθύνης. Ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την ανά -
πτυξη της αλληλεγγύης και των κοινωνικών σχέσεων, μεταξύ
των μελών του, καθώς και την πνευματική καλλιέργεια, την
ψυχαγωγία και γενικά την ευημερία τους.

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται, κυρίως, από τα δικαιώματα
εγγραφής των μελών του, καθώς και από τις μηνιαίες εισφορές
των Συνεργατικών Εταιρειών, ως εργοδότες των συνεργατικών
υπαλλήλων. Στις 31.12.2011, η Εταιρεία είχε 1.479 εγγε γραμ μένα
μέλη. Δικαίωμα εγγραφής μέλους στην Εταιρεία, έχουν όλοι οι
αμειβόμενοι υπάλληλοι των Συνεργατικών Εταιρειών.

Τα δικαιώματα εγγραφής, οι εισφορές των Συνεργατικών
Εταιρειών και μελών προς το Ταμείο, καθώς και οι επιχορη γή -
σεις του Ταμείου για πληρωμή ωφελημάτων των μελών, όσον
αφορά στα έτη 2009 έως 2011, είχαν ως ακολούθως:

Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ
Το Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ είναι
πρωτοβάθμια Συνεργατική Εταιρεία, περιορισμένης ευθύνης.
Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2010 με σκοπό την αγορά και
πώληση καινούργιων και μεταχειρισμένων βιβλίων, τόσο ελλη -
νικών, όσο και ξενόγλωσσων, ακαδημαϊκού περιεχομένου αλλά



και γενικότερου ενδιαφέροντος. Σκοπός του Συνεργατικού
Βιβλιοπωλείου είναι η κάλυψη των αναγκών της κοινότητας του
Πανεπιστημίου Κύπρου και η διάθεση προς τα μέλη του βιβλίων,
γραφικής ύλης, καθώς και άλλων υπηρεσιών, σε συμφέρουσες
τιμές. Μέλη του Συνεργατικού Βιβλιοπωλείου δύνανται να είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και
μέλη ή πρώην μέλη του ακαδημαϊκού ή του διοικητικού προ -
σω πικού του Πανεπιστημίου.

Κατά το 2011 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας, κατά την οποία διεξάχθηκε, μεταξύ άλλων, η εκλογή
για ανάδειξη των μελών της Επιτροπείας.  Σε συνεδρίαση της η
Επιτροπεία, αφού καταρτίστηκε σε Σώμα, ενέκρινε Σχέδιο
Υπηρεσίας Γραμματέα της Εταιρείας, το οποίο επικυρώθηκε
από τον Έφορο Υ.Ε.Α.Σ.Ε. Περαιτέρω, επικυρώθηκε ο διορισμός
στη θέση Γραμματέα, μέλους της Επιτροπείας, προσωρινά
μέχρι την πλήρωση της θέσης.

Συνεργατικές Εταιρείες Ενοικίασης Γαιών
Οι Εταιρείες αυτές είναι τέσσερις στο σύνολο και δραστηριο -
ποιούνται στην περιοχή της Ξυλοτύμπου, Άχνας, Ορμήδειας και
Ποτίμων Πέγειας. Είναι πρωτοβάθμιες Συνεργατικές Εταιρείες,
περιορισμένης ευθύνης, με πολύ μικρό κύκλο εργασιών, ο
οποίος αφορά ενοίκια εισπρακτέα.  Η κύρια δραστηριότητα
τους είναι η ενοικίαση κρατικής χαλίτικης γης και η διανομή
κλήρων στα μέλη τους, για φυτοκαλλιέργειες.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των Συνεργατικών Εταιρειών
Ενοικίασης Γαιών, όσον αφορά στα έτη 2009 έως 2011 είχε ως
ακολούθως:
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Έτος Κύκλος Εργασιών (€’000)

2009 12

2010 12 

2011 10

Σημ:  Τα αποτελέσματα του κύκλου εργασιών των εν λόγω Εταιρειών, όσον
αφορά στο έτος 2011, εξαιρουμένης μίας, έχουν παρθεί από τους εξελεγ-
μένους λογαριασμούς τους

Κύπρο. Το σύνολο των Συνεργατικών Εταιρειών, στις 31.12.2011,
ήταν 184. Συνοπτικός κατάλογος καθώς και κατάλογος των
εγγεγραμμένων Συνεργατικών Εταιρειών κατά Επαρχία και
τομέα δραστηριότητας παρουσιάζονται στα Παραρτήματα
7.1.α και 7.1.β, αντίστοιχα.  Περαιτέρω, ο Τομέας μεριμνά για τη
διοικητική στήριξη και το συντονισμό της Υπηρεσίας.  Συνολικά,
στον Τομέα απασχολούνται 30 Λειτουργοί (Κεντρικά και
Επαρχιακά Γραφεία) εκτός του γραμματειακού και βοηθητικού
προσωπικού.

Ο εν λόγω Τομέας αποτελείται από τους δύο πιο κάτω Κλάδους:

5.8.1. Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συνεργατικών
Εταιρειών
Το Κράτος πάντοτε στήριζε την προσπάθεια για ανάπτυξη και
υποστήριξη των Συνεργατικών Εταιρειών και γενικότερα του
Συνεργατισμού στην Κύπρο.

Η ανάπτυξη και υποστήριξη των Συνεργατικών Εταιρειών
είναι μια συνεχής εργασία, η οποία διεξάγεται σε καθημερινή
βάση από τους Λειτουργούς των Επαρχιακών Γραφείων της
Υπηρεσίας. Η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. διαθέτει, σήμερα, σε όλες τις Επαρχίες της
ελεύθερης Κύπρου, (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα/Αμμόχωστο,
Πάφο) τέσσερα στελεχωμένα Επαρχιακά Γραφεία. Οι Λειτουργοί
μεριμνούν για την ανάπτυξη των Συνεργατικών Εταιρειών και
παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές για θέματα που αντιμε -
τωπίζουν καθημερινά οι Συνεργατικές Εταιρείες, σε σχέση με
την εφαρμογή της Συνεργατικής Νομοθεσίας.

Η ανάπτυξη και υποστήριξη των Συνεργατικών Εταιρειών επι -
τυγχάνεται, κυρίως, με τις πιο κάτω ενέργειες και δραστηριότητες:
● Σύντομες επιτόπιες επιθεωρήσεις σε Συνεργατικά Πιστωτικά

Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.) από τους αρμόδιους Λειτουργούς της
Υπηρεσίας για παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης
των συστάσεων που καταγράφηκαν στη σχετική Έκθεση
του Κλάδου Εποπτείας της Υπηρεσίας, σε σχέση με την
επιτόπια εποπτεία που διεξήχθη σε προγενέστερο στάδιο.
Κατά τις πιο πάνω σύντομες επιτόπιες επιθεωρήσεις, πραγ -
ματοποιούνται διάφοροι δειγματοληπτικοί και συγκε -
κριμένοι έλεγχοι σε σχέση με τις πιστωτικές διευκολύνσεις
που παραχωρούν τα Σ.Π.Ι. στα μέλη τους, τις διαδικασίες
λει τουργίας που εφαρμόζονται στα Σ.Π.Ι., την οργανωτική
τους δομή, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και άλλα.
Όπου εξακολουθούν να εντοπίζονται τέτοιες αδυναμίες
ή/και παραλήψεις, υποβάλλονται εισηγήσεις προς τους
αξιωματούχους για περαιτέρω βελτίωσή τους, με βάση
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και προγραμμα τίζεται νέα
επιτόπια επιθεώρηση.

5.8. Διοίκηση, Συντονισμός Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
και Υποστήριξη, Ανάπτυξη
Συνεργατικών Εταιρειών
Ο Τομέας Διοίκησης, Συντονισμού Υ.Ε.Α.Σ.Ε. και Ανάπτυξης,
Υποστήριξης Συνεργατικών Εταιριών έχει την ευθύνη της ορθο -
λογιστικής ανάπτυξης και υποστήριξης όλων των Συνεργατικών
Εταιρειών (Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα και Συνεργατικές
Εταιρείες Διαφόρων Τύπων) που λειτουργούν, σήμερα, στην
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● Εξέταση και αξιολόγηση αιτήσεων για παραχώρηση δανείων
σε νομικά πρόσωπα από Σ.Π.Ι., τα οποία, είτε κατέχουν, εκ
των προτέρων, σχετική εξουσιοδότηση του Εφόρου, αλλά
τα ποσά των ζητούμενων δανείων υπερβαί νουν το όριο
δανεισμού που καθορίζεται στους ειδικούς Κανονισμούς
τους, είτε δεν κατέχουν, εκ των προτέρων, εξουσιοδότηση
του Εφόρου για παραχώρηση δανείων σε νομικά πρόσωπα.

● Υπαλληλικά:
- Εξέταση και επικύρωση των Σχεδίων Υπηρεσίας του

προσωπικού των Συνεργατικών Εταιρειών.
- Εξέταση και επικύρωση των Κανονισμών Υπηρεσίας

Υπαλλήλων, καθώς και των τροποποιήσεων τους.
- Εξέταση και επικύρωση των αποφάσεων των Επιτροπειών

των Συνεργατικών Εταιρειών για δημιουργία νέων
θέσεων στην οργανωτική δομής τους, διορισμό νέων
συνεργατικών υπαλλήλων, καθώς και τερματισμό της
υπηρεσίας τους.

- Έλεγχος για την ορθότητα των μισθολογικών γενικών
αυξήσεων και των ετήσιων προσαυξήσεων, καθώς και
των προαγωγών του προσωπικού των Συνεργατικών
Εταιρειών, με βάση τα επικυρωμένα από τον Έφορο
Υ.Ε.Α.Σ.Ε. Σχέδια Υπηρεσίας και τους Κανονισμούς
Υπηρεσίας Υπαλλήλων της Εταιρείας.

- Έλεγχος της μονιμοποίησης συνεργατικών υπαλλήλων
με τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.

● Διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής των μελών της Επι -
τροπείας των Συνεργατικών Εταιρειών, η οποία προκηρύσ -
σεται κάθε τριετία από τον Έφορο Υ.Ε.Α.Σ.Ε.

● Εισηγήσεις και συστάσεις προς στις Συνεργατικές Εταιρείες
για διευθέτηση τυχόν προβλημάτων ή/και αδυναμιών που
εντοπίζονται στις ετήσιες Εκθέσεις ελέγχου των οικονο -
μικών αποτελεσμάτων τους, τις οποίες ετοιμάζει η Ελεγκτική
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών.

● Εξέταση και εγγραφή/τροποποίηση των Ειδικών Κανονισμών
των Σ.Π.Ι., που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των
μελών των Συνεργατικών Εταιρειών, νοουμένου ότι είναι
σύμφωνοι με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους
και Θεσμούς.

● Εξέταση και έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών των
Σ.Π.Ι., καθώς και των τροποποιήσεων τους.

● Εξέταση και έγκριση αιτημάτων για αγορά, πώληση, επέν -
δυση/αξιοποίηση ή διαγραφή περιουσιακών στοιχείων των
Συνεργατικών Εταιρειών.

● Εισηγήσεις και συστάσεις προς τα Σ.Π.Ι. για βελτίωση
σχετικών οικονομικών δεικτών ή/και αδυναμιών που παρου -
σιά ζονται σε διάφορες καταστάσεις στατιστικών στοιχείων,
όπως ρευστότητας, καθυστερήσεων και υπερβάσεων σε
λογαριασμούς μελών/πελατών, καθώς και για τυχόν συμ -
μόρφωση των Σ.Π.Ι. με τις Οδηγίες του Εφόρου και τις
Κανονιστικές Αποφάσεις που εκδίδει η Επιτροπή Υ.Ε.Α.Σ.Ε.

Τα Σ.Π.Ι. έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στην
Υ.Ε.Α.Σ.Ε., σε διάφορες χρονικές περιόδους, μεταξύ άλλων,
τις ακόλουθες καταστάσεις για έλεγχο:
- Μηνιαία στατιστικά στοιχεία.
- Σημαντικές καταθέσεις σε μετρητά και διακίνηση

χρημάτων.
- Καταθέσεις μελών /πελατών πέραν των €10.000.
- Εντός /εκτός ισολογισμού στοιχεία.
- Μηνιαία δανειστικά επιτόκια, καθώς και επιτόκια κατα -

θέσεων προθεσμίας.
- Χρέη αξιωματούχων και άλλες διευκολύνσεις.
- Προστατευτική ρευστότητα.
- Κεφαλαιακή επάρκεια και μεγάλα χρηματοδοτικά

ανοίγματα.
- Ετήσιες εκθέσεις Λειτουργού Συμμόρφωσης.

● Επισήμανση προς τα Σ.Π.Ι. τυχόν αδυναμιών που παρατη -
ρούνται κατά την καθημερινή παρακολούθηση (off site
monitoring), την οποία διεξάγει ο Κλάδος Εποπτείας της
Υ.Ε.Α.Σ.Ε.

● Συμβολή στην αναδιοργάνωση/συγχώνευση Συνεργατικών
Εταιρειών με την παροχή προς στους αξιωματούχους όλων
των απαραίτητων τεχνικών πληροφοριών και γνώσεων,
που θα τους βοηθήσουν στην επίτευξη συγχώνευσης των
Εταιρειών τους, όπου κρίνεται αναγκαίο.

● Εξέταση αιτημάτων για τυχόν έγκριση διαγραφής χρεών,
τα οποία έχουν αποδειχθεί ως μη εισπράξιμα, με βάση το
άρθρο 66 των περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών.

● Γνωστοποίηση στις Συνεργατικές Εταιρείες για τη λήψη των
ετήσιων  μη-εξελεγμένων λογαριασμών τους.

● Γνωστοποίηση στις Συνεργατικές Εταιρείες για τη λήψη
αντίγραφου των πρακτικών της ετήσιας γενικής συνέλευσης
τους, καθώς και των εγκριμένων από αυτήν εξελεγμένων
λογαριασμών τους.

● Παραχώρηση έγκρισης για καταστροφή παλαιών εγγράφων
που αφορούν χρονική περίοδο πέραν των δέκα τελευταίων
ετών, δεδομένου ότι δεν αφορούν υφιστάμενους λογα -
ριασ μούς, και αφού προηγουμένως καταγραφούν από την
Εταιρεία.

● Παραπομπή τυχόν διαφορών, μεταξύ προσώπων (φυσικών
ή νομικών), σε διαιτησία για επίλυση τους, όπως καθορί -
ζεται στο άρθρο 52(1) των περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόμων. Διορισμό διαιτητή και ενημέρωση των εμπλε κο -
μένων προσώπων για τη διαιτητική απόφαση.

● Έκδοση προσωρινών διαταγμάτων για μη αποξένωση περι -
ουσίας, σε περίπτωση παραπομπής διαφοράς σε διαιτησία
ή εφόσον ο Έφορος πεισθεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο
προτίθεται να ματαιώσει ή να καθυστερήσει την εκτέλεση
οποιασδήποτε διαταγής του, όπως προνοείται από το
άρθρο 51 των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων.
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● Εξέταση παραπόνων και ενστάσεων από ενδιαφερόμενα
πρόσωπα για διάφορα θέματα, τα οποία εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Εφόρου.

● Ετοιμασία εκθέσεων για τον Κεντρικό Φορέα, σε σχέση με
τη λειτουργική και οργανωτική δομή των Σ.Π.Ι., τον εσω τε -
ρικό τους έλεγχο και των σχετικών διαδικασιών, τα μηχανο -
γραφικά συστήματα και τα συστήματα ασφαλείας τους,
καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας τους.

● Εκπροσώπηση της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. στην παρουσίαση των ετήσιων
αποτελεσμάτων των Συνεργατικών Εταιρειών από την
Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις
των Συνεργατικών Εταιρειών.

● Συλλογή στοιχείων για υποστήριξη του Τομέα Εποπτείας
και Ρύθμισης των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

● Συνεχής επικοινωνία με τις Συνεργατικές Εταιρείες για
καθοδήγηση και επίλυση διαφόρων θεμάτων που παρου -
σιάζονται καθημερινώς.

Η διεκπεραίωση των κυριότερων από τις πιο πάνω εργασίες
του Κλάδου Ανάπτυξης και Υποστήριξης Συνεργατικών
Εταιρειών, κατά το έτος 2011, παρουσιάζονται συνοπτικά στον
Πίνακα 5.8.1.1.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Διαχείριση Υποθέσεων Εκτοπισμένων Συνεργατικών
Εταιρειών
Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη
(Κ.Δ.Π.) 143/2007, η οποία κατήργησε και αντικατέστησε την
Κ.Δ.Π. 16/86, έχει αναθέσει στον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ή σε αντιπροσώπους
του, ειδικά εξουσιοδοτημένους, τη διαχείριση των υποθέσεων
των 206 εκτοπισμένων Συνεργατικών Εταιρειών που δεν έχουν
επαναδραστηριοποιηθεί στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας, μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Οι εκτο -
πισμένες Συνεργατικές Εταιρείες ανέρχονται συνολικά σε 227,
από τις οποίες 19 έχουν επαναδραστηριοποιηθεί στις ελεύ -
θερες περιοχές και δύο, η Σ.Π.Ε. Κορμακίτη και το Συνεργατικό
Παντοπωλείο Ριζοκαρπάσου Λτδ, συνεχίζουν τη λειτουργία
τους στις κατεχόμενες περιοχές. Σχετικός κατάλογος παρου -
σιάζεται στο Παράρτημα 7.4.

2. Εκκαθαρίσεις Συνεργατικών Εταιρειών
Μέσα στα πλαίσια των εξουσιών που παρέχονται στον Έφορο
Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών,
με βάση τα άρθρα 44 και 48 των περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόμων (Νόμοι 1985 μέχρι το 2012), τέθηκε υπό εκκαθάριση
αριθμός Συνεργατικών Εταιρειών, αφού πρώτα διενεργήθηκε
εξέταση αναφορικά με τη σύσταση, τη λειτουργία και την
οικονομική τους κατάσταση. Κατά το 2011, δεν τέθηκε οποια -
δήποτε Συνεργατική Εταιρεία υπό εκκαθάριση. Ο αριθμός των
υπό εκκαθάριση Συνεργατικών Εταιρειών, στις 31.12.2011,
κατόπιν διάλυσης και διαγραφής από το Μητρώο Συνεργα -
τικών Εταιρειών τριών Εταιρειών (Παράρτημα 7.6.), μειώθηκε
σε 56 από 59 που υφίσταντο στις 31.12.2010. Σχετικός κατά -
λογος παρουσιάζεται στο Παράρτημα 7.5.  Η συμπλήρωση της
εκκαθάρισης των εν λόγω Συνεργατικών Εταιρειών προωθείται
με γοργούς ρυθμούς.

5.8.2. Διοίκηση και Συντονισμός της Υ.Ε.Α.Σ.Ε.
Ο Κλάδος Διοίκησης και Συντονισμού της Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.) έχει την
ευθύνη για όλα τα διοικητικής φύσεως θέματα και εργασίες
που προκύπτουν από τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Κύριες
αρμοδιότητες του Κλάδου είναι:
● Να μεριμνά για τη στελέχωση της Υπηρεσίας, με βάση το

εγκεκριμένο οργανόγραμμα.
● Να μεριμνά για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της

Υπηρεσίας με τις υπόλοιπες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και
Τμήματα.

● Να μεριμνά για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων
της Υπηρεσίας και την αντικατάσταση τους, όταν αυτό
κριθεί αναγκαίο.

Σημ:  Στις εργασίες με την κατηγορία «Διάφορα» δεν περιλαμβάνεται ο έλεγχος
των διαφόρων καταστάσεων που αναφέρονται στο κείμενο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2010 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

Εκλογές Μελών 
Επιτροπείας 27 48 77 

Σύντομες Επιτόπιες 
Επιθεωρήσεις 10 49 390 

Μη Επιτόπιες 
Επιθεωρήσεις 25 57 128

Επικύρωση Δανείων ΣΠΙ
σε Νομικά Πρόσωπα 756 543 -28

Υπαλληλικά 799 706 -12

Διάφορα 1.942 1.979 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8.1.1.- ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άλλες δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται ο Κλάδος
Ανάπτυξης και Υποστήριξης Συνεργατικών Εταιρειών είναι οι
ακόλουθες δύο:
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● Να μεριμνά για την επιμόρφωση των Λειτουργών της
Υπηρε σίας, βάσει του ετήσιου σχεδίου δραστηριοτήτων
μάθη σης, το οποίο ετοιμάζεται από τη Διεύθυνση της
Υπηρεσίας και από τον Πυρήνα Μάθησης. Το σχέδιο μάθη -
σης περιλαμ βά νει, κυρίως, θέματα που αφορούν στο τραπε -
ζικό σύστημα, την εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
θέματα δια χείρισης επαγγελματικού χρόνου, ανάπτυξης
δεξιοτήτων διευθυντικών στελεχών και διάφορα άλλα
θέματα, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.

● Να μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του Λογιστηρίου της
Υ.Ε.Α.Σ.Ε., όσον αφορά στην ετοιμασία του ετήσιου προ -
ϋπολογισμού, την οριστικοποίηση και καταχώριση του
μισθολογίου, των υπερωριών και των διαφόρων άλλων
λειτουργικών δαπανών στο λογισμικό σύστημα “Financial
Information Management System” (“F.I.M.A.S.”) του Γενικού
Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, προς πληρωμή. Επίσης, με -
ριμνά για την ετοιμασία, από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας,
των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου Προστασίας
Καταθέσεων  Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς
και του Ταμείου Αλληλεγγύης, Στήριξης και Ανάπτυξης εγγε -
γραμμένων Συνεργατικών Εταιρειών που ασκούν εργασίες
Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος.

● Να μεριμνά για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του
αρχείου, την καταγραφή της εισερχόμενης και διεκπεραιω -
μένης αλληλογραφίας, την πιστοποίηση εγγράφων ως
πιστά αντί γραφα, καθώς και για την έγκαιρη αποστολή της
εξερχό μενης αλληλογραφίας.

● Να μεριμνά για τη γνωστοποίηση των Οδηγιών του Εφόρου,
όσον αφορά θέματα λειτουργίας της Υ.Ε.Α.Σ.Ε., καθώς και
άλλων θεμάτων, στο προσωπικό της Υπηρεσίας.

● Να μεριμνά για τη μελέτη νομοσχεδίων που κατατίθενται
σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώ -
πων, κυρίως, από διάφορα Υπουργεία του Κράτους, τα οποία
νομοσχέδια σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το χρηματο -
πιστωτικό σύστημα της Κύπρου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η
Υ.Ε.Α.Σ.Ε. καλείται να εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κατά την οποία θα συζητηθεί
και το σχετικό νομοσχέδιο. Η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. καταθέτει στην
Επιτροπή, γραπτώς ή/και προφορικά, τις απόψεις/θέσεις
της επί του εν λόγω νομοσχεδίου.

● Να μεριμνά για την εξέταση τυχόν προσφυγών εναντίον
του Εφόρου Υ.Ε.Α.Σ.Ε., είτε σε περίπτωση ιεραρχικής προ -
σφυ γής στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
είτε σε περίπτωση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο
της Δημοκρατίας. Σχετική έκθεση των γεγονότων ετοι -
μάζεται για υποβολή της στα αρμόδια όργανα.

● Να μεριμνά για την ετοιμασία της ετήσιας Έκθεσης των
δραστηριοτήτων της Υ.Ε.Α.Σ.Ε., κατά το υπό εξέταση έτος,

όπως προνοεί το άρθρο 20 των περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόμων. Το έτος 2011 εκδόθηκε η Έκθεση που αφορούσε
το 2010.

● Να μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό των περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμων και Θεσμών. Η προσπάθεια για επεξερ -
γασία άρθρων του Νόμου που περιλαμβάνονται στο προ -
σχέδιο που συντάχθηκε από εξωτερικό νομικό σύμβουλο,
με στόχο την απλοποίηση, κωδικοποίηση και εκσυγχρο -
νισμό της Συνεργατικής Νομοθεσίας, συνεχίζεται.

● Να μεριμνά για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της
Υπηρεσίας. Κατά το 2011 και μέσα στα πλαίσια των προετοι -
μασιών που έχει αναλάβει η Υ.Ε.Α.Σ.Ε., σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για την
ανάδειξη του Συνεργατικού Θεσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, το β’
εξάμηνο του 2012, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε., μεταξύ άλλων, σε συνερ γα -
σία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου
Οικονο μικών, άρχισε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας.

● Να μεριμνά για την έκδοση ενημερωτικού έντυπου υλικού,
αναφορικά με το Συνεργατικό Κίνημα και την Υ.Ε.Α.Σ.Ε.,
όπως είναι ο «Οδηγός Δικαιωμάτων του Πολίτη», «Ο
Συνεργατισμός στην Κύπρο», καθώς και «Οι Συνεργατικές
Αρχές και η εφαρμογή τους στην Κύπρο».  Επίσης, να μεριμνά
για τη δημοσίευση διαφόρων θεμάτων στη μηνιαία έκδοση
της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ
«Συνεργατικό Βήμα», στο μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, καθώς και στον
ημερήσιο Τύπο, όπου κρίνεται αναγκαίο.

● Να μεριμνά για την προβολή του Συνεργατικού Κινήματος,
μέσω της εκπροσώπησης της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. και της ανάληψης
από μέρους της του συντονισμού ή/και της στήριξης για τη
διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.  Όπως κάθε έτος, έτσι
και το 2011, η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. εκπροσωπήθηκε στο περίπτερο με
το οποίο το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
συμμετείχε στη Διεθνή Κρατική Έκθεση, καθώς και συνέ -
βαλε στον συντονισμό για συμμετοχή Συνεργατικών
Εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της
γεωργίας, στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση. 

Κατά το 2011, ο Κλάδος Διοίκησης και Συντονισμού της Υ.Ε.Α.Σ.Ε.,
εκτός από τη συμβολή του στην προβολή του Συνερ γατισμού
στις δύο πιο πάνω Εκθέσεις, είχε αρχίσει τον προγραμ ματισμό
για τη συνδιοργάνωση από την Υ.Ε.Α.Σ.Ε. και το Περιφερειακό
Τμήμα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης “Cooperative
Europe” συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19
Σεπτεμβρίου 2012, μέσα στο πλαίσιο των εορτασμών για την
ανακήρυξη του 2012 ως Διεθνούς Έτους Συνεργατισμού, από
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
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Συνεργατισμός και ανθρωπισμός είναι δύο στενά συνδεδεμένα
και αλληλένδετα στοιχεία που στηρίζονται στο σύνθημα που
αποτελεί τη βάση του Συνεργατικού Κινήματος «Ένας για όλους
και όλοι για τον καθένα». Το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου
ιδρύθηκε θέτοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του τον
άνθρωπο, τις ανάγκες και τα προβλήματα του. Αποτελεί κοινό
στόχο όλων, όσων υπηρετούν το Συνεργατικό Κίνημα, ότι
αυτός ο προσανατολισμός που βασίζεται στις συνεργατικές
αρχές και τα συνεργατικά ιδεώδη, θα παραμείνει σταθερός και
αναλλοίωτος.  Ο αγώνας για να εξέλθουμε της οικονομικής κρί-
σης, που μαστίζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια τον τόπο μας,
είναι κοινός.

Η δομή του Συνεργατικού Κινήματος, τα μέσα που διαθέτει σε
υλικό και ανθρώπινο δυναμικό, η συνεχής βελτίωση και η εμπι-
στοσύνη με την οποία το κοινό περιβάλλει τις Συνεργατικές
Εταιρείες, συναποτελούν το απαιτούμενο υπόβαθρο και εγ-
γυώνται τη συνέχεια, τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη 
διεύρυνση της εφαρμογής του Συνεργατικού Θεσμού. 

Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
(Υ.Ε.Α.Σ.Ε.), με την αναβάθμιση της το 2004 σε ανεξάρτητη 
εποπτική Αρχή, φρόντισε σε σύντομο χρονικό διάστημα να
ολοκληρώσει πλήρως την εναρμόνιση της με το κοινοτικό 
κεκτημένο, ενώ υιοθετεί κατά καιρούς τις σχετικές υποδείξεις
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Συνεπώς, η αναβάθμιση της διοικητικής και εποπτικής ικανό-
τητας της Υ.Ε.Α.Σ.Ε., η συνεχής παρακολούθηση και υιοθέτηση
των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών στη Συνεργατική Νομοθεσία,
η λειτουργία του Κεντρικού Φορέα και η δημιουργία του 
Ταμείου Αλληλεγγύης, Στήριξης και Ανάπτυξης των Συνεργα-
τικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Σ.Π.Ι.), σε συνδυασμό με την
αναβάθμιση της διαχείρισης και λειτουργίας των Σ.Π.Ι., ενίσχυ-
σαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των μελών και πελατών τους.

Η Υ.Ε.Α.Σ.Ε. συνεχίζει να προωθεί τις συγχωνεύσεις των Σ.Π.Ι. σε
γεωγραφική και λειτουργική βάση και στοχεύει όπως αυτά 
μειωθούν περίπου στα 92 μέχρι το τέλος του 2012 και στα 82
μέχρι το 2013. Σκοπός των συγχωνεύσεων είναι ο εκσυγχρονι-
σμός των Σ.Π.Ι. και ιδιαίτερα η αντιμετώπιση της όξυνσης του
ανταγωνισμού, παρέχοντάς τους την ευκαιρία για αναδιοργά-
νωση, οικονομική ενδυνάμωση, καθώς και ενίσχυση της οργα-
νωτικής τους δομής.  Μέσα από τις συγχωνεύσεις, τα Σ.Π.Ι.
δύνανται να καταστούν ακόμη πιο ανταγωνιστικά στο νέο 
διαμορφωμένο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται,
έχοντας τη δυνατότητα να μειώσουν τα λειτουργικά τους
έξοδα, να αυξήσουν την κερδοφορία τους, να ενισχύσουν την
κεφαλαιακή τους επάρκεια, να αναβαθμίσουν την οργανωτική

και λειτουργική τους δομή, να ενισχύσουν τα συστήματα και
τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, καθώς και αυτά της αξιο-
λόγησης κινδύνου, να εκσυγχρονίσουν την τεχνολογική τους
υποδομή, καθώς και να αναβαθμίσουν και αναπτύξουν νέα
προϊόντα και υπηρεσίες προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των
αναγκών των μελών και πελατών τους.

Όσον αφορά στις Συνεργατικές Εταιρείες Διαφόρων Τύπων 
(μη πιστωτικές), έχουν συνεχιστεί οι προσπάθειες για ανα -
συγκρότηση και αναδιοργάνωση τους. Η προσπάθεια αυτή
απευθύνεται στις Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατα -
να λωτικό και προμηθευτικό τομέα, στον τομέα μεταποίησης,
στον τομέα διάθεσης και εμπορίας γεωργικών και κτηνοτρο -
φικών προϊόντων, καθώς και στον τομέα υπηρεσιών.

Όπως έχει προαναφερθεί και σε προηγούμενα σημεία της πα-
ρούσας Έκθεσης, το έργο του Συνεργατικού Κινήματος διεξά-
γεται μέσα σε πολύ αντίξοες οικονομικές συνθήκες για την
κυπριακή κοινωνία και ίσως τις πιο δύσκολες μετά το 1974.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Κράτους για το έτος 2013
και το μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τα έτη 2013-
2015, η εκτίμηση για το τρέχον έτος δεν είναι καθόλου ευνοϊκή
αφού αναμένεται το 2012 να τελειώσει με αρνητικό μέσο όρο
ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του -0,5%. Η παρούσα οικονο-
μική κατάσταση δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά
τα αμέσως επόμενα χρόνια και η πορεία ανάκαμψης παραμένει
αβέβαιη, όσον αφορά στη χρονική της διάρκεια. Για τα επό-
μενα χρόνια και μέχρι το 2015, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέ-
πεται να είναι υποτονικός και να κυμανθεί, κατά μέσο όρο,
περίπου, στο 1,0% που είναι αισθητά χαμηλότερος σε σχέση
με το μέσο όρο ρυθμού ανάπτυξης της περασμένης δεκαετίας
και ο οποίος κυμάνθηκε γύρω στο 2,4%. Συγκεκριμένα, ο ρυθ-
μός ανάπτυξης για τα επόμενα τρία έτη προβλέπεται να είναι
0,5%, 1,0% και 1,5% για τα έτη 2013, 2014 και 2015, αντίστοιχα.
Η τελική, όμως, διαμόρφωση του ρυθμού ανάπτυξης της κυ-
πριακής οικονομίας, θα είναι ανάλογη και θα εξαρτηθεί από
την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των προκλή-
σεων στον τραπεζικό τομέα, τη βελτίωση που προβλέπεται στα
δημόσια οικονομικά, τον βαθμό ανάκαμψης της παγκόσμιας
οικονομίας όσο και των οικονομικών των κυριότερων εμπορι-
κών μας εταίρων.  Επιπλέον, το 2012 ο πληθωρισμός, με βάση
τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, προβλέπεται
να κυμανθεί περίπου στο 3%, λόγω των αυξήσεων στις τιμές
των ενεργειακών προϊόντων και της αύξησης του συντελεστή
ΦΠΑ από 15% σε 17%. Για τα έτη 2013-2015,  ο πληθωρισμός
προβλέπεται να υποχωρήσει και να κυμανθεί περίπου στο
2,0%. Περαιτέρω, εκτιμάται ότι το 2012 ο μέσος όρος του πο-
σοστού ανεργίας θα ξεπεράσει το 9,5% και το 2013 θα διατη-

6. Προβλέψεις, Προσδοκίες και Προοπτικές
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ρηθεί σε ψηλά επίπεδα. Ακολούθως, προβλέπεται ότι θα 
παρουσιάσει τάσεις υποχώρησης. Όσον αφορά στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, προβλέπεται να κυμανθεί περίπου
στο 7,5% το 2012, ενώ για τα έτη 2013, 2014 και 2015 
προβλέπεται περαιτέρω μείωσή του στο 6,5%, 5,5% και 5,0%
του ΑΕΠ αντίστοιχα. Σε σχέση με το δημοσιονομικό έλλειμμα
για το 2012, αναμένεται ότι θα ανέλθει στο 4,5%. Στόχος της
Κυβέρνησης για το 2013 είναι το έλλειμμα να περιοριστεί κάτω
από το 3% όπως προνοεί η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δεδομένης και της αναμενομένης ένταξης της Κύπρου στον
Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον για
τρία χρόνια και υπό τη στενή επιτήρηση της Τρόικας. Όσον
αφορά στο δημόσιο χρέος αυτό ανήλθε στο 83,3% του Α.Ε.Π.,
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012.

Μέσα από αυτές τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, το 
Συνεργατικό Κίνημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
διατήρηση της ρευστότητας του και ενίσχυση της κεφαλαιακής
του επάρκειας, ούτως ώστε να αντεπεξέλθει στην υφιστάμενη
οικονομική ύφεση, καθώς και σε οποιαδήποτε νέα πιθανή 
οικονομική πρόκληση, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην τό-
νωση της οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης του
τόπου, αλλά και στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την
απάμβλυνση των συνεπειών που προκύπτουν από την αύξηση
της ανεργίας.

Τα επόμενα βήματα του Συνεργατικού Κινήματος, προσδιορί-
ζονται στα πιο κάτω:

● Πλήρης εφαρμογή από τα Σ.Π.Ι. του νέου νομοθετικού
πλαισίου, με στόχο την παραπέρα βελτίωση της διοίκησης
και διαχείρισης τους.

● Περαιτέρω ενίσχυση των διευθετήσεων του Κεντρικού
Φορέα με την ενδυνάμωση της στήριξης που παρέχει προς
τα συνδεδεμένα Σ.Π.Ι., στους βασικούς τομείς λειτουργίας
τους.

● Πλήρης εκσυγχρονισμός της Συνεργατικής Νομοθεσίας,
ώστε να συνάδει με τα σημερινά δεδομένα.

● Εισαγωγή μεταρρυθμίσεων, διαρθρωτικών αλλαγών και
εκσυγχρονισμού στις Συνεργατικές Εταιρείες Διαφόρων
Τύπων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της
διάθεσης και εμπορίας γεωργικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων, της εμπορίας και προμήθειας καταναλωτικών
αγαθών, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καθώς και
στον τομέα των υπηρεσιών.

● Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Συνεργατικού Κινήματος
σε νέους τομείς, όπως την παροχή προσιτής κατοικίας στα
μέλη του με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τη στήριξη της
υπαίθρου και του αγροτικού κόσμου, την εμπλοκή σε νέους

τομείς υπηρεσιών, όπως αυτών των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, πετρελαιοειδών και αγροτουρισμού,  καθώς και
την καταπολέμηση της υποαπασχόλησης και της ανεργίας
με τη δημιουργία Συνεργατικών Εταιρειών, οι οποίες
αξιοποιούν το αδρανές παραγωγικό εργατικό δυναμικό.

● Εκμετάλλευση και επέκταση των δραστηριοτήτων του
Συνεργατικού Κινήματος, δημιουργώντας συνεργασίες με
αντίστοιχα Κινήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και
με Συνεργατικά Κινήματα τρίτων χωρών.

● Αξιοποίηση του Συνεργατικού Κινήματος, ως κοινωνικού
θεσμού, σε πολιτιστικές και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις,
οι οποίες να τονίζουν τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα.

Το Συνεργατικό Κίνημα έχοντας τον άνθρωπο στην κορυφή
των κοινωνικών αξιών και επιφορτισμένο με μια παρακατα-
θήκη ιστορίας και προσφοράς για πέραν από 100 χρόνια, δε-
σμεύεται ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλάι του κυπριακού
λαού, προσφέροντάς του κάθε δυνατή στήριξη, ούτως ώστε
να τον βοηθήσει να αντεπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές που
περνά σήμερα η οικονομία του τόπου μας και για τις οποίες το
ίδιο όχι μόνο δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη αλλά αντιθέ-
τως συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει τα μέγιστα για να ορ-
θοποδήσει και πάλι η οικονομία της Κύπρου μας.

Το Συνεργατικό Κίνημα, δημιούργημα και κατάκτηση του ίδιου
του απλού ανθρώπου, δικαιούται να είναι περήφανο για το πώς
και από ποιο σημείο ξεκίνησε και πού κατόρθωσε να φτάσει
σήμερα.





7. Παραρτήματα
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - 31.12.2011

Επαρχία

Συνεργατικές
Πιστωτικές
Εταιρείες
(Σ.Π.Ε.)

Συνεργατικά
Ταμιευτήρια

(Σ.Τ.)

Συνεργατικές
Εταιρείες

Πιστωτικού
Τομέα

Συνεργατικά
Παντοπωλεία

και Συγκρότημα
ΕΣΕΛ - ΣΠΟΛΠ

ΛΤΔ

Συνεργατικοί
Προμηθευτικοί

Οργανισμοί

Συνεργατικές
Εταιρείες

Καταναλωτικού
και

Προμηθευτικού
Τομέα 

Συνεργατικές
Εταιρείες Τομέα

Διάθεσης και
Εμπορίας

Γεωργικών και
Κτηνοτροφικών

Προϊόντων

Συνεργατικές
Εταιρείες 

Τομέα
Μεταποίησης

Συνεργατικές
Εταιρείες 

Τομέα
Υπηρεσιών 

Σύνολο
Εγγεγραμμένων
Συνεργατικών

Εταιρειών όλων
των Τομέων

Λευκωσία 19 19 38 7 1 8 7 3 7 63

Αμμόχωστος 10 4 14 0 1 1 5 0 1 21

Λάρνακα 10 3 13 1 1 2 3 2 2 22

Λεμεσός 14 4 18 13 0 13 7 10 1 49

Πάφος 17 1 18 3 0 3 6 1 1 29

Σύνολο 70 31 101 24 3 27 28 16 12 184

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - 31.12.2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.α 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.β 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 184

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 63

1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 38

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 19

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 0105/1928

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ 0092/1928

NΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ 0116/1945

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 0025/1942

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ 0006/1923

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0010/1923

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΔΡΑΣ 0265/1948

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ 0462/1953

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 0011/1940

NΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΙΟΥ 0378/1939

Σημειώσεις:

Κατά το υπό επισκόπηση έτος, 18 εγγεγραμμένες Συνεργατικές Εταιρείες Διαφόρων Τύπων (μη - πιστωτικές) δεν διεξήγαγαν κάποια δραστηριότητα.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ - ΑΝΑΓΥΙΑΣ 0370/1939

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0249/1928

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ 0042/1936

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 0080/1928

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΑΣΣΟΥ 0145/1928

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 0342/1938

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΔΑΡΗΣ 0028/1942

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΩΝΑΣ 0351/1951

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 0027/1942

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 19

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ 0003/1961

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ) ΛΤΔ 0008/1959

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 0004/1966

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΤΕΚΕΚ) ΛΤΔ 0285/1948

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 0051/1936

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΤΕΛΜΕΚ) ΛΤΔ 0010/1962

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 0036/1956

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΛΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΤΔ 0015/1979

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΤΕΚ) ΛΤΔ 0002/1969

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ.) ΛΤΔ 0038/1936

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΗΚ) ΛΤΔ 0017/1960

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΤΑΚΕΚ) ΛΤΔ 0003/1977

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ ΛΤΔ 0224/1937

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ 0006/1994

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΣΟΕΔΥΚ) ΛΤΔ 0365/1951

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΤΙΕΚ) ΛΤΔ 0002/1982

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΤΔ 0002/1994

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ, ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ, ΑΣΩΜΑΤΟΥ (ΑΜΚΚΑ) ΛΤΔ 0001/1998

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΣΟΛΙΑΣ ΛΤΔ 0322/1949
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2.  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 8

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ 7

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΛΤΔ 0198/1947

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΝΝΑΒΙΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ 0422/1953

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΙΑΣ ΛΤΔ 0441/1953

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ-ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ 0488/1954

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΙΚΗΤΑΡΙΟΥ ΛΤΔ* 0023/1962

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΤΔ 0012/1964

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΛΤΔ 0009/1966

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΛΤΔ 0001/1966

3.  ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 7

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 0003/1994

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΛΤΔ* 0001/1993

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ ΛΤΔ* 0144/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΣΕΔΑΦΦ) ΛΤΔ* 0003/1997

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΟΥΤΟΥΛΛΑ ΛΤΔ 0236/1947

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΤΔ* 0018/1964

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ (ΣΕΔΙΣ) ΛΤΔ* 0012/1966

4.  ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 3

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ 0001/1961

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΦΩΝ ΛΤΔ 0025/1961

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΒΕΓΕΠ) ΛΤΔ 0002/1990
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

5.  ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Σ.Ε.Μ.) ΛΤΔ 0001/1984

ΠΑΓΚΥΠΡΙA ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΤΔ 0020/1961

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΤΔ 0028/1961

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CY-COOPS) ΛΤΔ* 0001/1971

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΤΔ 0001/2004

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΟΝΗΣΙΑΣ (ΔΙΚΩΜΟΥ) ΛΤΔ* 0173/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 1/2010

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 21

1.  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 14

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 10

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 0395/1940

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ 0008/1923

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΓΟΡΟΥ 0359/1939

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΤΕΑΣ 0401/1940

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΑΣΥΚΑΣ 0233/1947

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 0055/1943

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0027/1924

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ 0030/1943

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 0034/1926

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥ 0005/1923

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 4

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ 0001/1987

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΧΝΑΣ ΛΤΔ 0059/1937

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΥΣΗΣ ΛΤΔ 0057/1936

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΛΤΔ 0002/1986
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2.  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΣΠΕΑΛ) ΛΤΔ 0017/1955

3.  ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ) - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΕΔΙΓΕΠ) ΣΩΤΗΡΑΣ ΛΤΔ 0002/2004

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
(ΣΕΔΙΓΕΠ) ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΛΤΔ 0027/1961

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ 0015/1962

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
(ΣΕΔΙΓΕΠ) ΛΥΣΗΣ ΛΤΔ 0011/1965

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΣΟΔΕΑ) ΛΤΔ* 0245/1947

4.  ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ΑΧΝΑΣ ΛΤΔ 0117/1939

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 22

1.  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 13

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 10

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΤΙΟΥ – ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ – ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ- ΜΕΝΕΟΥ 0269/1948

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 0016/1941

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0024/1942

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 0001/1916

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 0019/1941

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΣΧΟΙΝΟΣ 0046/1959

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 0044/1943

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 0123/1946
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΛΕΥΚΑΡΩΝ 0063/1927

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0039/1927

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 3

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ 0390/1952

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ 0001/1994

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ” ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 0001/2000

2.  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ ΛΤΔ 0181/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ 0022/1965

3.  ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΡΩΝΙΟΥ ΛΤΔ* 0003/1993

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ 0163/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 1

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΑΣΥΝΕΚ) ΛΤΔ* 0001/2005

4.  ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 2

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΟΡΝΟΥ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) ΛΤΔ 0452/1953

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΛΤΔ 0034/1962

5.  ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΓΑΙΩΝ 2

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΛΤΔ 0118/1940

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ ΛΤΔ 0119/1940
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 49

1.  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 18

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 14

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ 0354/1938

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΩΝΑ - ΛΟΦΟΥ 0392/1940

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΟΥ 0038/1927

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 0368/1939

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 0074/1944

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 0040/1943

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΡΙΟΥ 0022/1957

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0388/1940

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 0262/1928

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΩΝ 0122/1928

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΥ 0118/1928

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 0185/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΘΕΡΕΤΡΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 0190/1936

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0152/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 4

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ 0157/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ 0333/1949

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ ΛΤΔ 0180/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΛΤΔ 0033/1961

2.  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 13

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ 12

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΟΥΝΙΟΥ ΛΤΔ 0262/1947

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΥΨΩΝΑ - ΛΟΦΟΥ ΛΤΔ 0279/1948

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΨΙΟΥΣ ΛΤΔ 0290/1948

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ 0477/1954
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΑΚΑΠΑ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ 0481/1954

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΤΑΓΩΝΙΑΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ 0502/1954

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΩΡΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ 0005/1955

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ 0022/1955

Β΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ 0032/1956

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΛΤΔ 0040/1961

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ ΛΤΔ 0028/1965

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΛΟΥΒΑΡΑ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ 0001/1969

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 1

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΕΛ - ΣΠΟΛΠ ΛΤΔ 0023/1942

3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 7

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΕΔΙΓΕΠ) ΛΤΔ 0015/1964

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ 0004/1967

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΕΔΙΓΕΠ) ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ - ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 0002/1995

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΕΔΕΣ) ΛΤΔ* 0013/1958

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΣΕΑΠ) ΛΤΔ 0002/1963

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ 2

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ 0163/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ ΛΤΔ 0435/1953

4.  ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 10

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΤΔ 0175/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ 0017/1961

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΩΡΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ* 0003/1963

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ* 0004/1963

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΙΚΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ* 0020/1963
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ-ΚΑΠΗΛΙΟΥ ΛΤΔ 0001/2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΝΙΑΣ ΛΤΔ 0002/2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΤΔ 0003/2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΠΗΓΗΣ ΛΤΔ 0004/2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΤΔ 0005/2011

5.  ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (CO-ΜARINΕ) ΛΤΔ 0036/1965

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 29

1.  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 18

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 17

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 0023/1955

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΦΟΥ 0151/1928

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 0503/1955

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΓΕΙΑΣ 0377/1939

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ 0001/1940

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 0366/1939

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΑΡΓΕΤΗΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 0057/1943

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΛΟΥ 0107/1945

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΟΝΑΣ 0021/1923

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΙΩΝ - ΑΡΜΟΥ - ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 0048/1943

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 0018/1941

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ 0097/1938

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΕΜΙΟΥ 0027/1926

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΜΟΥ - ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ 0046/1943

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΜΟΥ 0008/1955

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ 0079/1927

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΝΘΗΣ” 0050/1927
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ 0023/1963

2.  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ 3

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΛΤΔ 0150/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΤΔ 0024/1956

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ - ΠΑΦΟΥ) ΛΤΔ 0077/1959

3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΛΤΔ 0030/1962

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΣΕΔΙΓΕΠ) 
ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΛΤΔ 0001/1970

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΕΔΙΓΕΠ) ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΛΤΔ* 0001/1986

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΑΝΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ 0002/2000

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ 0166/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (ΣΥΝΕΚΤΗ) ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ* 0002/1997

4.  ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΣΟΚ) ΛΤΔ* 0023/1961

5.  ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΓΑΙΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΠΟΤΙΜΩΝ (ΠΕΓΕΙΑΣ) ΛΤΔ 0345/1950

Σημειώσεις:
- *Συνεργατικές Εταιρείες, οι οποίες δεν διεξήγαγαν κάποια δραστηριότητα κατά το υπό επισκόπηση έτος.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (2003 - 2011)

A/A
ΟΝΟΜΑ 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ A/A

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

1. Σ.Π.Ε. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 0151/1928 11.2.2005 1. 0033/1959 Σ.Π.Ε. ΤΙΜΗΣ
ΠΑΦΟΥ (ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)

14.7.2008 2. 0006/1975 Σ.Ε.Ε. ΜΑΝΔΡΙΩΝ ΠΑΦΟΥ

» 3. 0379/1939 Σ.Π.Ε. ΣΑΛΑΜΙΟΥΣ

» 4. 0106/1927 Σ.Π.Ε. "ΑΡΜΟΝΙΑ" ΑΝΑΡΙΤΑΣ 

» 5. 0203/1928 Σ.Π.Ε. ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

» 6. 0425/1953 Σ.Π.Ε. ΧΟΛΕΤΡΙΩΝ 

» 7. 0134/1928 Σ.Π.Ε. ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑΣ

» 8. 0009/1975 Σ.Ε.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΦΟΥ

» 9. 0008/1975 Σ.Ε.Ε. ΤΙΜΗΣ 

» 10. 0099/1928 Σ.Π.Ε. ΚΕΔΑΡΩΝ

» 11. 0007/1976 Σ.Ε.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΦΟΥ

» 12. 0004/1976 Σ.Ε.Ε. ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥΣ

» 13. 0005/1975 Σ.Ε.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΦΟΥ

2. Σ.Π.Ε. ΠΩΜΟΥ - ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ 0046/1943 13.6.2005 14. 0372/1951 Σ.Π.Ε. ΠΑΧΥΑΜΜΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΠΩΜΟΥ)

» 15. 0034/1943 Σ.Π.Ε. ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

» 16. 0349/1950 Σ.Π.Ε. ΝΕΩΝ ΔΗΜΜΑΤΩΝ

3. Σ.Π.Ε. ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ 0079/1927 27.6.2005 17. 0182/1946 Σ.Π.Ε. ΘΕΛΕΤΡΑΣ

4. Σ.Π.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ 0018/1941 27.6.2005 18. 0002/1958 Σ.Π.Ε. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ

» 19. 0308/1948 Σ.Π.Ε. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑΣ

5. Σ.Π.Ε. ΟΡΕΙΝΗΣ                         0342/1938 11.7.2005 20. 0214/1947 Σ.Π.Ε. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ) (ΟΡΕΙΝΗΣ)

» 21. 0124/1928 Σ.Π.Ε. ΓΟΥΡΡΙΟΥ

» 22. 0060/1927 Σ.Π.Ε. ΟΔΟΥΣ

10.1.2011 23. 414/1952 Σ.Π. ΓΟΥΡΙΟΥ ΛΤΔ

6. Σ.Τ. ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ 0157/1946 6.2.2006 24. 0060/1943 Σ.Π.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ

5.9.2007 25. 0001/1995 Σ.Τ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΤΕΜΗΚ) ΛΤΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2
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A/A
ΟΝΟΜΑ 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ A/A

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

5.9.2007 26. 0274/1948 Σ.Τ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ

12.1.2009 27. 0161/1929 Σ.Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

10.1.2011 28. 0096/1938 Σ.Π.Ε. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ 8.5.2008 ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗ 
Σ.Π.Ε. ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ, Σ.Π.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΩΝ
ΚΑΙ Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ

21.2.2011 29. 0062/1959 Σ.Π.Ε. ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

7. Σ.Π.Ε. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 0368/1939 16.2.2006 30. 0383/1939 Σ.Π.Ε. ΦΑΣΟΥΛΑΣ

13.9.2006 31. 0256/1947 Σ.Π.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ

» 32. 0007/1963 Σ.Π.Ε. ΣΠΙΤΑΛΙΟΥ

8. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0365/1951 16.2.2006 33. 0376/1952 Σ.Τ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ

11.10.2007 34. 0009/1969 Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

» 35. 0009/1962 Σ.Τ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΛΤΔ

» 36. 0033/1962 Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ΛΤΔ

» 37. 0002/1977 Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Ο.Τ. ΛΤΔ

9. Σ.Τ. ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ 0006/1994 20.2.2006 38. 0035/1924 Σ.Π.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑΣ
(ΠΡΩΗΝ ΣΕΓΥΠ ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΛΤΔ)

» 39. 0076/1944 Σ.Π.Ε. ΛΑΓΟΥΔΕΡΩΝ - 
ΣΑΡΑΝΤΙΟΥ

» 40. 0031/1943 Σ.Π.Ε ΑΣΚΑ

» 41. 0121/1945 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙΟΥ

18.3.2008 42. 0430/1953 Σ.Π.Ε. ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ

10. Σ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0152/1946 20.3.2006 43. 0052/1943 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ)

» 44. 0111/1945 Σ.Π.Ε. ΜΟΝΗΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

» 45. 0371/1939 Σ.Π.Ε. ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

» 46. 0112/1945 Σ.Π.Ε. ΠΡΑΣΤΕΙΟΥ (ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ)

» 47. 0028/1959 Σ.Π.Ε. ΠΕΝΤΑΚΩΜΟΥ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

A/A
ΟΝΟΜΑ 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ A/A

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

20.3.2006 48. 0288/1948 Σ.Π.Ε. ΒΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΝΙΔΑΣ 
(ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ)

18.6.2007 49. 0348/1938 Σ.Π.Ε. ΑΣΓΑΤΑΣ

» 50. 0089/1944 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

» 51. 0086/1944 Σ.Π.Ε. ΕΠΤΑΓΩΝΙΑΣ

» 52. 0316/1949 Σ.Π.Ε. ΔΙΕΡΩΝΑΣ

11. Σ.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0039/1927 10.4.2006 53. 0040/1927 Σ.Π.Ε. ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΜΑΖΩΤΟΥ)

» 54. 0008/1940 Σ.Π.Ε. ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ

» 55. 0400/1940 Σ.Π.Ε. ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ

» 56. 0010/1960 Σ.Π.Ε. ΑΛΑΜΙΝΟΥ

» 57. 0003/1979 Σ.Ε.Ε. ΚΙΒΙΣΙΛΙΟΥ

7.6.2007 58. 0119/1945 Σ.Π.Ε. ΣΚΑΡΙΝΟΥ

» 59. 0003/1975 Σ.Π.Ε. ΚΟΦΙΝΟΥ

12. Σ.Π.Ε. ΚΟΥΡΙΟΥ                              0022/1957 15.5.2006 60. 0300/1929 Σ.Π.Ε. ΕΡΗΜΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ) "Ο ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ"

» 61. 0398/1940 Σ.Π.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

» 62. 0139/1928 Σ.Π.Ε. ΠΑΝΩ ΚΥΒΙΔΩΝ

» 63. 0006/1964 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σ.Π.Ε. ΑΣΩΜΑΤΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΥ

» 64. 0002/1983 Σ.Π.Ε. ΣΟΥΝΙΟΥ - ΖΑΝΑΤΖΙΑΣ

» 65. 0004/1961 Σ.Π.Ε. ΣΩΤΗΡΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

» 66. 0002/1978 Σ.Ε.Ε. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

» 67. 0002/1976 Σ.Ε.Ε. ΚΑΝΤΟΥ

» 68. 0005/1994 Σ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ

13. Σ.Τ. ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ ΛΤΔ                    0224/1937 22.5.2006 69. 0193/1936 Σ.Τ. ΠΕΔΟΥΛΑ ΛΤΔ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Τ. ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΤΔ)

» 70. 0227/1937 Σ.Π.Ε. ΜΟΥΤΟΥΛΛΑ

» 71. 0083/1944 Σ.Π.Ε. ΜΗΛΙΚΟΥΡΙΟΥ

» 72. 0036/1955 Σ.Π.Ε. ΚΑΜΠΟΥ - ΤΣΑΚΚΙΣΤΡΑΣ
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A/A
ΟΝΟΜΑ 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ A/A

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

22.5.2006 73. 0101/1938 Σ.Π.Ε. ΓΕΡΑΚΙΩΝ

1.1.2011 74. 0109/1939 Σ.Τ. ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Τ. ΛΕΜΥΘΟΥ ΛΤΔ)
ΣΤΙΣ 5.11.2007 ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΕ  
ΜΕ ΤΗ Σ.Π.Ε. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 
Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ, 
Σ.Π.Ε. ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΥ, Σ.Π.Ε. ΤΡΙΩΝ 
ΕΛΙΩΝ ΚΑΙ Σ.Τ. ΚΑΜΙΝΑΡΙΩΝ ΛΤΔ

» 75. 260/1947 Σ.Π. ΜΟΥΤΟΥΛΛΑ ΛΤΔ

» 76. 14/1955 Σ.Π. ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΤΔ

14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Σ.Π.Ε. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0249/1928 15.6.2006 77. 0004/1975 Σ.Ε.Ε. ΚΟΤΣΙΑΤΗ - ΜΑΡΚΙ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ)

9.7.2007 78. 0500/1954 Σ.Ε.Γ.ΥΠ. ΤΣΕΡΙΟΥ

22.10.2007 79. 0092/1945 Σ.Π.Ε. ΑΛΑΜΠΡΑΣ

10.11.2008 80. 0127/1928 Σ.Π.Ε. ΛΥΜΠΙΩΝ ΑΛΑΜΠΡΑΣ 

7.2.2011 81. 0240/1937 Σ.Π.Ε. ΙΔΑΛΙΟΥ
ΣΤΙΣ 26.7.2007 ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗ Σ.Π.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 
Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΑΥΠΑΡΚΟ ΛΤΔ

15. Σ.Π.Ε. "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΝΘΗΣ" 0050/1927 4.10.2006 82. 0046/1927 Σ.Π.Ε. ΚΑΛΛΕΠΕΙΑΣ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΤΣΑΔΑΣ)

» 83. 0034/1943 Σ.Π.Ε. ΛΕΤΥΜΠΟΥ

» 84. 0005/1961 Σ.Π.Ε. ΛΕΜΟΝΑΣ

» 85. 0239/1937 Σ.Π.Ε. ΧΟΥΛΟΥ

17.11.2008 86. 0356/1939 Σ.Π.Ε. ΚΟΙΛΗΣ

16. Σ.Π.Ε. ΛΑΟΝΑΣ 0021/1923 16.10.2006 87. 0058/1943 Σ.Π.Ε. ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΩΝ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΚΑΘΗΚΑ)

» 88. 0444/1953 Σ.Π.Ε. ΙΝΙΑΣ

17. Σ.Π.Ε. ΣΙΜΟΥΣ 0008/1955 6.11.2006 89. 0407/1952 Σ.Π.Ε. ΔΡΥΜΟΥ

» 90. 0186/1946 Σ.Π.Ε. ΛΑΣΑΣ

» 91. 0041/1957 Σ.Π.Ε. ΔΡΥΝΙΑΣ

» 92. 0100/1928 Σ.Π.Ε. ΦΟΙΤΗΣ

18. Σ.Π.Ε. ΟΡΕΙΝΩΝ ΘΕΡΕΤΡΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 0190/1936 11.12.2006 93. 0083/1928 Σ.Π.Ε. ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΦΟΙΝΙΟΥ)

» 94. 0125/1928 Σ.Π.Ε. ΜΟΝΙΑΤΗ

» 95. 0004/1969 Σ.Π.Ε. ΟΜΟΔΟΥΣ 
"Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ"
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

A/A
ΟΝΟΜΑ 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ A/A

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

11.12.2006 96. 0068/1943 Σ.Π.Ε. ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΩΝ

» 97. 0266/1938 Σ.Π.Ε. ΠΕΡΑ ΠΕΔΙΟΥ

» 98. 0120/1945 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΩΝ

» 99. 0311/1948 Σ.Π.Ε. ΜΑΝΔΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

22.11.2007 100. 0246/1928 Σ.Π.Ε. ΒΟΥΝΙΟΥ

19. Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Η.Κ. ΛΤΔ 0017/1960 22.12.2006 101. 0004/1965 Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

20. Σ.Π.Ε. ΜΑΚΡΑΣΥΚΑΣ 0233/1947 2.1.2007 102. 0001/2001 Σ.Τ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΛΤΔ

1.1.2011 103. 0035/1927 Σ.Π.Ε. ΒΟΡΟΚΛΙΝΗΣ

21. Σ.Π.Ε. ΓΙΟΛΟΥΣ 0084/1928 2.2.2007 104. 0304/1948 Σ.Π.Ε. ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 
ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑΣ

22. Σ.Π.Ε. ΑΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ     0057/1943 19.3.2007 105. 0385/1939 Σ.Π.Ε. ΝΑΤΑΣ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΑΜΑΡΓΕΤΗΣ)

» 106. 0089/1928 Σ.Π.Ε. ΠΕΝΤΑΛΙΑΣ
» 107. 0347/1950 Σ.Π.Ε. ΓΑΛΑΤΑΡΙΑΣ

» 108. 0424/1953 Σ.Π.Ε. ΚΟΙΛΙΝΙΑΣ

23. Σ.Τ. ΛΥΣΗΣ ΛΤΔ 0057/1936 30.4.2007 109. 0004/1983 Σ.Τ. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Σ.ΤΑ.Κ.Α.Α.Λ.) ΛΤΔ

24. Σ.Π.Ε. ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 0025/1942 4.5.2007 110. 0003/1917 Σ.Π.Ε. ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ

» 111. 0001/1991 Σ.Τ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΘΡΑΙΑΣ ΛΤΔ

» 112. 0025/1924 Σ.Π.Ε. ΓΙΑΛΟΥΣΑΣ

25. Σ.Π.Ε. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 0063/1927 31.7.2006 113. 0303/1948 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΑΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΚΟΡΝΟΥ)

7.5.2007 114. 0396/1940 Σ.Π.Ε. ΨΕΥΔΑ

» 115. 0029/1960 Σ.Π.Ε. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

» 116. 0100/1945 Σ.Π.Ε. ΠΥΡΓΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

» 117. 0156/1946 Σ.Π.Ε. ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ 

» 118. 0169/1929 Σ.Π.Ε. ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 

» 119. 0335/1950 Σ.Π.Ε. ΑΓΙΩΝ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ 
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A/A
ΟΝΟΜΑ 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ A/A

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

26. Σ.Τ. ΣΟΛΙΑΣ ΛΤΔ 0322/1949 21.5.2007 120. 0247/1951 Σ.Π.Ε. ΛΙΝΟΥ - ΦΛΑΣΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Τ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ ΛΤΔ)

» 121. 0233/1937 Σ.Π.Ε. ΕΥΡΥΧΟΥ

» 122. 0025/1963 Σ.Π.Ε. ΣΙΝΑ ΟΡΟΥΣ

» 123. 0221/1947 Σ.Π.Ε. ΚΟΡΑΚΟΥ

» 124. 0086/1937 Σ.Π.Ε. ΤΕΜΠΡΙΑΣ

» 125. 0126/1946 Σ.Π.Ε. ΚΑΤΥΔΑΤΩΝ

27. Σ.Π.Ε. ΤΑΜΑΣΣΟΥ 0145/1928 4.6.2007 126. 0093/1945 Σ.Π.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ)

» 127. 0344/1950 Σ.Π.Ε. ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ

» 128. 0006/1963 Σ.Π.Ε. ΚΑΜΠΙΩΝ

» 129. 0147/1929 Σ.Π.Ε. ΚΑΠΕΔΩΝ

» 130. 0009/1961 Σ.Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

» 131. 0024/1960 Σ.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ

28. Σ.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ 0097/1938 8.6.2007 132. 0006/1962 Σ.Π.Ε. ΚΑΝΝΑΒΙΟΥΣ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ)

» 133. 0014/1958 Σ.Π.Ε. ΚΡΗΤΟΥ - ΜΑΡΟΤΤΟΥ

» 134. 0501/1954 Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΥ

» 135. 0196/1928 Σ.Π.Ε. ΣΤΑΤΟΥ - ΑΓ. ΦΩΤΙΟΥ

29. Σ.Π.Ε. ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0388/1940 11.6.2007 136. 0153/1946 Σ.Π.Ε. ΑΠΑΙΣΙΑΣ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ)

» 137. 0294/1948 Σ.Π.Ε. ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑΣ 

» 138. 0039/1936 Σ.Π.Ε. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ  

» 139. 0045/1943 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗΣ

» 140. 0300/1948 Σ.Π.Ε. ΔΩΡΟΥ

» 141. 0078/1927 Σ.Π.Ε. ΛΙΜΝΑΤΙΟΥ

» 142. 0070/1937 Σ.Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ

» 143. 0045/1936 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΛΑΝΙΑΣ

» 144. 0187/1928 Σ.Π.Ε. ΣΥΛΙΚΟΥ

» 145. 0023/1959 Σ.Π.Ε. ΚΟΡΦΗΣ

» 146. 0205/1947 Σ.Π.Ε. ΚΑΠΗΛΕΙΟΥ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

A/A
ΟΝΟΜΑ 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ A/A

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

11.6.2007 147. 0178/1928 Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

17.10.2007 148. 0113/1945 Σ.Π.Ε. ΑΜΙΑΝΤΟΥ

30. Σ.Τ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0333/1949 3.8.2007 149. 0002/1967 Σ.Τ. ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΟ ΛΤΔ

» 150. 0001/1996 Σ.Τ. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ 
(ΣΥ.Τ.ΕΚ) ΛΤΔ

31. Σ.Π.Ε. ΚΟΝΙΩΝ - ΑΡΜΟΥ -   0048/1943 17.9.2007 151. 0271/1948 Σ.Π.Ε. ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΚΟΝΙΩΝ)

» 152. 0100/1927 Σ.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (ΠΑΦΟΥ)

» 153. 0096/1945 Σ.Π.Ε. ΑΡΜΟΥ

32. Σ.Π.Ε. ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 0040/1943 27.9.2007 154. 0001/1976 Σ.Ε.Ε. ΑΛΕΚΤΩΡΑΣ

» 155. 0008/1976 Σ.Ε.Ε. ΑΥΔΗΜΟΥ

33. Σ.Π.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΣΧΟΙΝΟΣ 0046/1959 8.10.2007 156. 0033/1960 Σ.Π.Ε. ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΤΟΧΝΗΣ)

» 157. 0103/1945 Σ.Π.Ε. ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ

» 158. 0047/1951 Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

» 159. 0075/1944 Σ.Π.Ε. ΟΡΑΣ

5.6.2008 160. 0059/1927 Σ.Π.Ε. ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ

» 161. 0223/1937 Σ.Π.Ε. ΜΑΡΩΝΙΟΥ

26.10.2009 162. 0023/1965 Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΜΕ) ΛΤΔ

34. Σ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ            0010/1923 15.10.2007 163. 0162/1929 Σ.Π.Ε. ΜΕΝΟΙΚΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΑΚΑΚΙΟΥ)

» 164. 0165/1929 Σ.Π.Ε. ΟΡΟΥΝΤΑΣ

» 165. 0085/1944 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 
(ΞΥΛΙΑΤΟΥ)

» 166. 0321/1949 Σ.Π.Ε. ΠΟΤΑΜΙΟΥ

» 167. 0141/1946 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΒΥΖΑΚΙΑΣ

» 168. 0374/1939 Σ.Π.Ε. ΜΑΜΜΑΡΙ

» 169. 0332/1949 Σ.Π.Ε. ΔΕΝΕΙΑΣ

» 170. 0160/1946 Σ.Π.Ε. ΚΑΤΩ ΜΟΝΗΣ
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A/A
ΟΝΟΜΑ 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ A/A

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

15.10.2007 171. 0142/1946 Σ.Π.Ε. ΝΙΚΗΤΑΡΙΟΥ

1.1.2010 172. 0022/1963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σ.Π.Ε. 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1.1.2011 173. 0033/1943 NΕΑ Σ.Π.Ε. ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

35. Σ.Π.Ε. ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ              0262/1928 17.10.2007 174. 0006/1970 Σ.Π.Ε. ΛΟΥΒΑΡΑ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ)

» 175. 0179/1932 Σ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΛΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ

» 176. 0348/1950 Σ.Π.Ε. ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΥ

» 177. 0070/1943 Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΡΟΥ

» 178. 0182/1932 Σ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ 
ΖΩΟΠΗΓΗΣ ΛΤΔ

» 179. 0041/1943 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΑΡΑΚΑΠΑ

» 180. 0072/1944 Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

» 181. 0013/1962 Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

36. Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΛΤΔ 0008/1959 18.10.2007 182. 0011/1963 Σ.Τ. ΥΠΑΛΗΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΤΔ

37. Σ.Π.Ε. ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ 0354/1938 25.10.2007 183. 0273/1948 Σ.Π.Ε. ΔΥΜΩΝ

» 184. 0164/1929 Σ.Π.Ε. ΑΓΡΙΔΙΩΝ

» 185. 0497/1954 Σ.Π.Ε. ΚΑΝΝΑΒΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ

» 186. 0089/1937 Σ.Π.Ε. ΣΠΗΛΙΩΝ

38. Σ.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 0086/1927 12.11.2007 187. 0195/1947 Σ.Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ ΠΑΦΟΥ

» 188. 0170/1946 Σ.Π.Ε. ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

» 189. 0029/1942 Σ.Π.Ε. ΔΡΟΥΣΙΑΣ

» 190. 0281/1948 Σ.Π.Ε. ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ

» 191. 0178/1946 Σ.Π.Ε. ΓΟΥΔΙΟΥ

» 192. 0049/1927 Σ.Π.Ε. ΛΥΣΟΥ

» 193. 0081/1944 Σ.Π.Ε. ΑΡΓΑΚΑΣ

» 194. 0366/1951 Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 
ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

A/A
ΟΝΟΜΑ 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ A/A

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

39. Σ.Τ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ 0285/1948 19.11.2007 195. 0001/1988 Σ.Τ. ΤΕΛΩΚΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΤΕΚΕΚ) ΛΤΔ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Τ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΣΤΑΤΕΠΕΛ) ΛΤΔ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ)

» 196. 0002/1987 Σ.Τ. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΛΤΔ

» 197. 0018/1965 Σ.Τ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΤΔ

» 198. 0001/1983 Σ.Τ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΤΔ

40. Σ.Π.Ε. ΠΙΣΤΕΩΣ 0105/1928 21.11.2007 199. 0176/1946 Σ.Π.Ε. ΑΡΕΔΙΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΚΛΗΡΟΥ)

» 200. 0318/1949 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ

» 201. 0334/1932 Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ(ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

41. Σ.Π.Ε. ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΓΥΙΑΣ           0370/1939 22.11.2007 202. 0227/1947 Σ.Π.Ε. ΑΝΑΓΥΙΑΣ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΔΕΥΤΕΡΑΣ)

42. Σ.Π.Ε. ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 0074/1944 26.11.2007 203. 0397/1940 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΠΑΛΩΔΙΑΣ

» 204. 0364/1939 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΑΨΙΟΥΣ

205. 0002/1988 Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΣΕΛ - 
ΣΠΟΛΠ (Σ.Τ.Υ.Ε.Λ.) ΛΤΔ

206. 0204/1936 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΑΣΑΣ ΛΤΔ

43. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Σ.Π.Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ 0092/1928 27.11.2007 207. 0103/1928 Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ)

» 208. 0022/1962 ΕΛΗΝΙΚΗ Σ.Π.Ε. ΜΑΘΙΑΤΗ

» 209. 0004/1940 Σ.Π.Ε. ΣΙΑΣ

44. Σ.Τ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ                       0003/1961 1.1.2008 210. 0154/1929 Σ.Π.Ε. ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Τ. ΕΓΚΩΜΗΣ ΛΤΔ)

» 211. 0352/1938 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

1.1.2009 212. 0001/1960 Σ.Τ. ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΛΤΔ

45. Σ.Π.Ε. ΜΑΔΑΡΗΣ  0028/1942 1.1.2008 213. 0360/1939 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΧΑΝΔΡΙΩΝ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΥ)

» 214. 0020/1955 Σ.Π.Ε. ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ ΑΛΗΘΙΝΟΥ

46. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0023/1963 1.1.2008 215. 0244/1947 Σ.Π.Ε. ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ

» 216. 0021/1957 Σ.Π.Ε. ΑΝΑΒΑΡΓΟΥ

» 217. 0002/1992 Σ.Τ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΤΔ

» 218. 0084/1927 Σ.Π.Ε. ΤΑΛΑΣ
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A/A
ΟΝΟΜΑ 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ A/A

AΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

1.1.2008 219. 0082/1944 Σ.Π.Ε. ΕΜΠΑΣ

» 220. 0272/1948 Σ.Π.Ε. ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟΥ 

47. Σ.Τ. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0002/1982 4.2.2008 221. 0011/1964 Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΤΙΕΚ) ΛΤΔ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΤΔ

» 222. 0010/1980 Σ.Τ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ

48. Σ.Π.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 0185/1946 18.2.2008 223. 0387/1940 Σ.Π.Ε. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ)

49. Σ.Τ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0038/1936 25.2.2008 224. 0209/1947 Σ.Τ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΣΤΑΔΥΛ) ΛΤΔ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ

» 225. 0016/1966 Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΛΤΔ

» 226. 0001/1981 Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ 

50. Σ.Π.Ε. ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΩΝ                      0122/1928 24.3.2008 227. 0215/1947 Σ.Π.Ε. ΠΡΑΣΤΕΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥΣ)
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΠΑΧΝΑΣ)

» 228. 0331/1949 Σ.Π.Ε. ΒΑΣΑΣ (ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ)

» 229. 0061/1943 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΑΝΩΓΥΡΑΣ

» 230. 0271/1929 Σ.Π.Ε. ΔΟΡΑΣ

» 231. 0265/1928 Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ

» 232. 0174/1928 Σ.Π.Ε. ΑΡΣΟΥΣ

» 233. 0132/1946 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΠΟΤΑΜΙΟΥΣ

» 234. 0247/1947 ΝΕΑ Σ.Π.Ε. ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΥ

» 235. 0027/1960 Β' Σ.Π.Ε. ΜΑΛΛΙΑΣ

51. Σ.Τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 0036/1956 10.4.2008 236. 0035/1961 Σ.Τ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

30.7.2010 237. 0002/1961 Σ.Τ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΙΚ ΛΤΔ

52. Σ.Τ. ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΛΤΔ                       0033/1961 7.7.2008 238. 0009/1980 Σ.Τ. ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Τ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ)

» 239. 0002/1993 Σ.Τ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΕ) ΛΤΔ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σημειώσεις:
Στις 26.09.2002 η Σ.Π.Ε. Μεσόγης συγχωνεύθηκε με το Ελληνικό 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ.
Στις 21.03.2003 η Σ.Π.Ε. Συκόπετρας συγχωνεύθηκε με τη Σ.Π.Ε. 
Αρακαπά.

A/A
ΟΝΟΜΑ
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.*

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΟΝΟΜΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Σ.Ε.

53. Σ.Π.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΤΙΟΥ 0269/1948 15.9.2008 240. 0007/1975 Σ.Ε.Ε. ΜΕΝΕΟΥ
ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ - ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ-  ΜΕΝΕΟΥ 
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΚΙΤΙΟΥ)

» 241. 0069/1943 Σ.Π.Ε. ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ

» 242. 0063/1943 Σ.Π.Ε. ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

54. Σ.Π.Ε. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. 0024/1942 13.10.2008 243. 0081/1959 Σ.Π.Ε. ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ- ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ)

21.9.2009 244. 0017/1941 Σ.Π.Ε. ΠΥΛΑΣ

» 245. 0151/1929 ΣΠΕ ΤΡΟΥΛΛΩΝ

» 246. 0001/1975 Σ.Ε.Ε. ΚΕΛΛΙΩΝ

55. Σ.Π.Ε. ΛΗΔΡΑ                                0265/1948 1.1.2011 247. 0360/1951 Σ.Π.Ε. ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
(ΠΡΩΗΝ NΕΑ Σ.Π.Ε. ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ)

56. Σ.Π.Ε. ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ - ΑΧΕΡΙΤΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ.Π.Ε. ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ) 0030/1943 1.1.2011 248. 0105/1945 Σ.Π.Ε. ΑΧΕΡΙΤΟΥ

57. Σ.Τ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΤΕΚ) ΛΤΔ 0002/1969 1.1.2011 249. 0033/1957 Σ.Τ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ
ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ ΛΤΔ

Επεξηγήσεις:
Σ.Τ.:  Συνεργατικό Ταμιευτήριο
Σ.Π.Ε.:  Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία
Σ.Ε.Ε.:  Συνεργατική Εταιρεία Εκτοπισθέντων
Σ.Ε.Γ.ΥΠ.:  Συνεργατική Εταιρεία Γενικών Υπηρεσιών

Περιγραφή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Υφιστάμενα Σ.Π.Ι. 
την 1η Ιανουαρίου 359 347 293 170 118 112 110

Συγχωνευθέντα / Διαγραφέντα 10 54 123 52 6 2 9

Υπό Εκκαθάριση 2 0 0 0 0 0 0

Υφιστάμενα Σ.Π.Ι. κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 347 293 170 118 112 110 101
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Νομοθεσία και Κανονιστικές Αποφάσεις που
ίσχυαν στις 31.12.2011

1. Νομοθεσία
(α) Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985 έως

2011.

(β) Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμοί του 1987 έως
2007.

(γ) Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία
Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) Θεσμοί του 2000 έως
2009.

(δ) (i) Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ.
1435/2003, περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής
Συνεργατικής Εταιρείας, Νόμοι του 2006.

(ii) Οι περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της
Ευρω παϊκής Συνεργατικής Εταιρείας, όσον αφορά στο
Ρόλο των Εργαζομένων, Νόμοι του 2006.

(ε) Οι περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμοι του 2009.

2. Κανονιστικές Αποφάσεις Επιτροπής Υπηρεσίας
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε)

(α) Κανονιστική Απόφαση, όσον αφορά στις Υποχρεώσεις
Δημοσίευσης των Λογιστικών Εγγράφων των Εγκατεστη -
μένων στην Κύπρο Υποκαταστημάτων  των Συνεργα -
τικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους
εκτός Κύπρου (ΚΔΠ 61/2005).

(β) Κανονιστική Απόφαση, σχετικά με τη Χορήγηση Δανείων
σε Μη Μέλη από Εγγεγραμμένες Εταιρείες που ασκούν
Εργασίες Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος (ΚΔΠ
196/2005).

(γ) Κανονιστική Απόφαση σε  σχέση με τη Συμπληρωματική
Εποπτεία Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφα -
λι στικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Παροχής Επεν -
δυ τικών Υπηρεσιών που ανήκουν σε Χρημα το πιστω τικό
Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων (ΚΔΠ 511/2005).

(δ) Κανονιστική Απόφαση, αναφορικά με τους Όρους και
Προϋποθέσεις Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυ μάτων με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ -
Κεντρικό Φορέα (ΚΔΠ 393/2006 και ΚΔΠ 291/2007).

(ε) Κανονιστική Απόφαση, όσον αφορά στις Υπηρεσίες και
Δραστηριότητες που δύνανται να αναπτύξουν τα Συνερ -
γα τικά Πιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και τα Κριτήρια και
Προϋποθέσεις που απαιτούνται (ΚΔΠ 103/2007).

(στ) Κανονιστική Απόφαση, σχετικά με το Πλαίσιο Αρχών
Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργα -
νωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΔΠ 441/2007 και ΚΔΠ 234/2010).

(ζ) Κανονιστική Απόφαση για τους Όρους Σύστασης και
Λειτουργίας Ταμείου Αλληλεγγύης, Στήριξης και Ανά πτυ -
ξης Εγγεγραμμένων Εταιρειών που ασκούν εργασίες
Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος (ΚΔΠ 443/2007 και
ΚΔΠ 171/2009).

(η) Κανονιστική Απόφαση, αναφορικά με την τήρηση Υπο -
χρεω τικών Κατώτατων Αποθεμάτων από τα Συνεργατικά
Πιστωτικά Ιδρύματα (ΚΔΠ 569/2007).

(θ) Κανονιστική Απόφαση σε σχέση με τον υπολογισμό της
Προστατευτικής Ρευστότητας σε ευρώ (ΚΔΠ 570/2007).

(ι) Κανονιστική Απόφαση για τον υπολογισμό των Κεφα -
λαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών
Ανοιγμάτων, προς τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα
(ΚΔΠ 2/2008).

(ια) Κανονιστική Απόφαση, σχετικά με την υποχρέωση των
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων να ενημερώνουν
τον Έφορο, όσον αφορά Αλλαγές και Εξελίξεις που επη -
ρεάζουν σημαντικά τις Δραστηριότητες και Εργασίες
τους (ΚΔΠ 304/2008).

(ιβ) Κανονιστική Απόφαση, αναφορικά με την Κατάρτιση και
Διάθεση στο κοινό των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογα -
ριασμών, καθώς και της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης των
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΔΠ 476/2008).

(ιγ) Κανονιστική Απόφαση για την ταξινόμηση των Μη-
Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΚΔΠ 442/2007 και ΚΔΠ
235/2009).

(ιδ) Κανονιστική Απόφαση, αναφορικά με τις Δραστηριό -
τητες σε Ξένο Συνάλλαγμα και ειδικότερα τις Θέσεις και
Ανοίγ μα τα σε Συνάλλαγμα των Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων (ΚΔΠ 242/2009).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.3 
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(ιε) Κανονιστική Απόφαση, σχετικά με τους Διαδικαστικούς
Κανόνες και τα Κριτήρια για την Προληπτική Αξιολόγηση
της Απόκτησης, Αύξησης και Μείωσης Συμμετοχής στα
Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΚΔΠ 388/2009).

(ιστ) Κανονιστική Απόφαση, όσον αφορά στο Πλαίσιο Εφαρ μο -
γής της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιο λόγησης
των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΔΠ 235/2010).

(ιζ) Κανονιστική Απόφαση για τις Εσωτερικές Διαδικασίες
Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας των Συνεργα -
τικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΔΠ 233/2010).

(ιη) Κανονιστική Απόφαση, αναφορικά με τους Όρους, Προ -
ϋπο  θέσεις και Διαδικασίες Λειτουργίας Μηχανισμού
Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων,
μεταξύ των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, για
σκοπούς Αξιολόγησης του Αξιόχρεου των Πελατών και
Συνδεδεμένων με αυτούς Προσώπων (Κ.Δ.Π. 182/2010)

(ιθ) Κανονιστική Απόφαση, σχετικά με τη Μετατροπή της
Ευθύνης των Μελών και την Έκδοση Μετοχών και άλλων
Τίτλων από τις Συνεργατικές Εταιρείες (Κ.Δ.Π. 449/2010).

(κ) Κανονιστική Απόφαση για την τροποποίηση της Κανο -
νιστικής Απόφασης, όσον αφορά στο Πλαίσιο Αρχών
Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανω τικής
Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου των Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυ μάτων (ΚΔΠ 234/2010), η οποία εκδόθηκε αρχικά με
την ΚΔΠ 441/2007.

(κα) Κανονιστική Απόφαση, σχετικά με το Πλαίσιο Εφαρμογής
της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης
των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΔΠ 235/2010).

(κβ) Κανονιστική Απόφαση για τις Εσωτερικές Διαδικασίες
Αξιο λόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας των Συνεργα -
τικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΔΠ 233/2010).

(κγ) Κανονιστική Απόφαση, αναφορικά με τους Όρους, Προ -
ϋποθέσεις και Διαδικασίες Λειτουργίας Μηχανισμού
Ανταλ λαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων,
μεταξύ των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, για
Σκοπούς Αξιολόγησης του Αξιόχρεου των Πελατών και
Συνδεδε μένων με αυτούς Προσώπων (Κ.Δ.Π. 182/2010).

(κδ) Κανονιστική Απόφαση, σχετικά με τη Μετατροπή της
Ευθύνης των Μελών και την Έκδοση Μετοχών και άλλων
Τίτλων από τις Συνεργατικές Εταιρείες (Κ.Δ.Π. 449/2010).

(κε) Κανονιστική Απόφαση, αναφορικά με την Ικανότητα και
Καταλληλότητα (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Αξιωμα -
τούχων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Κ.Δ.Π.
25/2011).

(κστ) Κανονιστική Απόφαση για την τροποποίηση της Κανο -
νιστικής Απόφασης, όσον αφορά στον υπολογισμό των
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρημα -
τοδοτικών Ανοιγμάτων (Κ.Δ.Π. 62/2011).
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A/A ΑΡΙΘΜOΣ ΕΓΓΡΑΦHΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. 0002/1917 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΑΒΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

2. 0014/1918 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ

3. 0013/1923 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

4. 0016/1923 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΑΚΙΟΥ «ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ»

5. 0012/1923 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

6. 0019/1923 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΜΗΣ ΚΕΠΗΡ

7. 0016/1923 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΙΑΣ

8. 0028/1924 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΨΟΥ

9. 0029/1925 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ)

10. 0023/1926 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΟΠΗΓΗΣ

11. 0024/1926 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΟΥ

12. 0035/1926 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ ΛΤΔ

13. 0041/1926 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΚΩΜΟΥ

14. 0030/1926 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΟΥ

15. 0032/1926 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΚΑΣΤΙΝΑΣ

16. 0031/1926 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΥΠΗΜΕΝΗΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ»

17. 0056/1926 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΣΙΑΣ

18. 0042/1927 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ

19. 0045/1927 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΜΠΟΥ

20. 0071/1927 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

21. 0043/1927 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΥΛΟΥ «ΠΡΟΟΔΟΣ»

22. 0075/1927 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΥ

23. 0105/1928 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΤΑΚΩΜΗΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ»

24. 0149/1928 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΩ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

25. 0094/1928 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

26. 0155/1928 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ

27. 0117/1928 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΚΥΘΡΑΙΑΣ)

28. 0119/1928 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑ-ΠΑΪΣ

29. 0263/1928 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ

30. 0273/1929 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΔΑΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – 31.12.2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.4.
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A/A ΑΡΙΘΜOΣ ΕΓΓΡΑΦHΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31. 0157/1929 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΑΝΕΙΑΣ

32. 0314/1929 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

33. 0172/1929 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΣΗΣ

34. 0026/1932 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΩΝ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ ΛΤΔ

35. 0185/1934 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΩΝ ΑΓΚΑΣΤΙΝΑΣ ΛΤΔ

36. 0039/1936 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

37. 0196/1936 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΟΥ ΛΤΔ (ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ)

38. 0229/1937 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  ΚΥΘΡΑΙΑΣ ΛΤΔ

39. 0061/1937 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ

40. 0218/1937 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΩΜΗΣ ΚΕΠΗΡ ΛΤΔ

41. 0077/1937 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΠΗΘΟΥ

42. 0228/1937 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΛΕΜΟΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΠΗΘΟΥ ΛΤΔ

43. 0230/1937 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ AΚΑΝΘΟΥΣ ΛΤΔ

44. 0236/1937 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ

45. 0273/1938 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΒΑΡΩΣΙΩΝ ΛΤΔ

46. 0344/1938 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΙΟΥ

47. 0349/1938 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΟΪΟΥ

48. 0285/1939 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

49. 0376/1939 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΝΔΡΩΝ

50. 0384/1939 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΣ

51. 0390/1940 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΩΜΟΥ

52. 0391/1940 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΔΙΑΣ

53. 0393/1940 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΣ

54. 0006/1940 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΠΑΘΟΥΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

55. 0007/1940 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΡΤΟΥ

56. 0014/1941 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΥ

57. 0021/1941 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (ΣΕΓΥΠ) ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΛΤΔ

58. 0022/1941 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

59. 0026/1942 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΖΙΑΣ

60. 0032/1943 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ

61. 0039/1943 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
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A/A ΑΡΙΘΜOΣ ΕΓΓΡΑΦHΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

62. 0056/1943 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ

63. 0067/1943 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΘΥΛΑΚΑ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

64. 0071/1944 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΜΙΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ)

65. 0073/1944 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ)

66. 0077/1944 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ

67. 0080/1944 Α’ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ

68. 0079/1944 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ

69. 0101/1945 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

70. 0094/1945 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΚΟΛΙΔΑΣ

71. 0095/1945 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΣΤΕΙΟΥ (ΜΟΡΦΟΥ)

72. 0097/1945 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΪΔΟΥΡΑ

73. 0102/1945 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ)

74. 0104/1945 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΥΣΗΣ

75. 0106/1945 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΝΑΔΙΟΥ

76. 0108/1945 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΥΡΟΥ

77. 0110/1945 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΨΙΔΑΣ

78. 0109/1945 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΧΩΝΑ

79. 0114/1945 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΓΩΝ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

80. 0115/1945 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΑΣ

81. 0118/1945 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΟΛΕΑΣ)

82. 0124/1946 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΠΟΥΤΙΟΥ)

83. 0128/1946 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΝΙΩΝ

84. 0140/1946 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΡΙΚΩΜΟΥ ΛΤΔ

85. 0146/1946 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΜΗΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΛΤΔ

86. 0145/1946 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΩ ΖΩΔΙΑΣ

87. 0147/1946 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΣΤΡΙΩΝ

88. 0155/1946 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

89. 0161/1946 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΤΣΑΔΑΣ

90. 0165/1946 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ

91. 0167/1946 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΛΤΔ

92. 0171/1946 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ)
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

A/A ΑΡΙΘΜOΣ ΕΓΓΡΑΦHΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

93. 0179/1946 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΗΝΗΣ

94. 0184/1946 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΥΛΛΩΝ

95. 0203/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΑΣ

96. 0208/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ ΛΤΔ

97. 0216/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

98. 0211/1947 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΑΜΟΥΔΙΟΥ

99. 0218/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΛΤΔ

100. 0220/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΛΤΔ 

101. 0237/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΡΑΒΑ ΛΤΔ

102. 0241/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΩΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ ΛΤΔ

103. 0248/1947 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΛΗΠΟΥ

104. 0252/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΤΑΚΩΜΗΣ ΛΤΔ

105. 0251/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ ΛΤΔ

106. 0258/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΑΝΔΡΩΝ ΛΤΔ 

107. 0259/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΚΩΜΟΥ ΛΤΔ 

108. 0261/1947 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΥΘΡΑΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

109. 0275/1948 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

110. 0276/1948 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΗΛΙΑΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

111. 0278/1948 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΑΝΩΝ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

112. 0286/1948 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

113. 0289/1948 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

114. 0295/1948 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΣΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

115. 0317/1949 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΟΡΦΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

116. 0324/1949 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

117. 0326/1949 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

118. 0327/1949 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΡΑΒΑ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

119. 0337/1950 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

120. 0339/1950 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΝΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ)

121. 0342/1950 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΓΙΟΥ ΜΕΜΝΩΝΑ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

122. 0359/1951 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΝΩ – ΖΩΔΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

123. 0374/1951 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)
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A/A ΑΡΙΘΜOΣ ΕΓΓΡΑΦHΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

124. 0385/1952 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΩΜΗΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

125. 0386/1952 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΕΠΙΝΗΣ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ)

126. 0387/1952 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΕΡΩΝ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ)

127. 0401/1952 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

128. 0406/1952 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

129. 0412/1952 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΡΙΑΝΟΧΩΡΙΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

130. 0432/1953 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΛΕΟΝΑΡΙΣΣΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

131. 0440/1953 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΟΝΑΡΙΣΣΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

132. 0442/1953 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

133. 0460/1953 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΛΙΜΝΙΩΝ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

134. 0461/1953 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΑΣΤΕΙΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

135. 0467/1953 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

136. 0465/1953 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ

137. 0468/1953 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΖΩΔΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

138. 0479/1954 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΓΑΚΙΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

139. 0482/1954 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

140. 0485/1954 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΞΩ ΜΕΤΟΧΙΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

141. 0006/1955 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΠΗΘΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

142. 0024/1955 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΩΝΗΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

143. 0025/1955 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΠΑΘΑΡΙΚΟΥ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

144. 0027/1955 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

145. 0028/1955 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΕΛΛΑ-ΠΑΪΣ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

146. 0031/1955 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

147. 0033/1955 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΚΡΑΣΥΚΑΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

148. 0034/1955 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

149. 0002/1956 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΥΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

150. 0003/1956 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

151. 0017/1956 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΥΓΧΑΡΙΟΥ-ΒΟΥΝΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

152. 0026/1956 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΘΑΡΙΚΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

153. 0027/1956 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΙΤΑΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

154. 0028/1956 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ
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A/A ΑΡΙΘΜOΣ ΕΓΓΡΑΦHΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

155. 00038-1956 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

156. 0039/1956 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

157. 0041/1956 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

158. 0006/1957 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΡΤΣΙΑΣ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

159. 0018/1957 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΑΥΛΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

160. 0020/1957 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

161. 0024/1957 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

162. 0032/1957 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΝΑΔΙΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

163. 0035/1957 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

164. 0038/1957 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

165. 0040/1957 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΞΕΡΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

166. 0042/1957 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

167. 0040/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΣ ΛΤΔ

168. 0001/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

169. 0002/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

170. 0004/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

171. 0005/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

172. 0007/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΠΑΘΑΡΙΚΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

173. 0013/1959 Β΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

174. 0016/1959 Β΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΤΥΛΗΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

175. 0017/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

176. 0018/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

177. 0024/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΛΥΘΡΑΓΚΩΜΗΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

178. 0027/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΘΡΑΓΚΩΜΗΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

179. 0050/1959 Β΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΤΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

180. 0051/1959 Β΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΟΥΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ)

181. 0064/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΤΕΙΑ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

182. 0066/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

183. 0079/1959 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) ΛΤΔ

184. 0006/1960 Β’ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑΣ (ΛΑΡΝΑΚΟΣ)

185. 0004/1960 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΩΝΗΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)
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A/A ΑΡΙΘΜOΣ ΕΓΓΡΑΦHΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

186. 0005/1960 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΙΣΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

187. 0007/1960 Β’ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ)

188. 0009/1960 Β’ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΑΓΡΩΝ

189. 0013/1960 Β΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΖΑΦΑΝΙΟΥ (ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ)

190. 0019/1960 Β΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

191. 0028/1960 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΤΑΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

192. 0014/1961 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΤΑΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) ΛΤΔ

193. 0007/1961 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

194. 0008/1961 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΛΕΥΚΑΣ)

195. 0018/1961 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΑΣΤΕΙΟΥ (ΜΟΡΦΟΥ) ΛΤΔ

196. 0019/1961 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ΛΤΔ

197. 0005/1962 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΣΑΡΙ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

198. 0018/1962 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΜΟΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΛΤΔ 

199. 0019/1962 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ

200. 0024/1962 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥΣ ΛΤΔ

201. 0027/1962 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΠΑΘΟΥ ΛΤΔ

202. 0058/1962 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΠΗΘΟΥ ΛΤΔ

203. 0004/1964 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ

204. 0010/1964 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΜΟΡΦΟΥ (Σ.Ο.Δ.Ε.Μ.) ΛΤΔ

205. 0003/1967 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΥΡΙΑΝΟΧΩΡΙΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ

206. 0004/1970 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΗ

207. 0005/1970 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ) ΛΤΔ

208. 0006/1971 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΛΑΡΝΑΚΟΣ  (ΣΕΠΑΛ) ΛΤΔ

Σημειώσεις:
1. Στον πιο πάνω κατάλογο περιλαμβάνονται οι 206 μη δραστηριοποιημένες εκτοπισμένες Συνεργατικές Εταιρείες, όπως αναφέρονται στον κατά-

λογο της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης (ΚΔΠ) 143/2007, και επιπλέον οι 2 ακόλουθες κατεχόμενες Συνεργατικές Εταιρείες:
α.  Σ.Π.Ε. Κορμακίτη
β.  Συνεργατικό Παντοπωλείο Ριζοκαρπάσου Λτδ

2. Οι εκτοπισμένες επαναδραστηριοποιηθείσες Συνεργατικές Εταιρείες ήταν 19 από τις οποίες 3 έχουν συγχωνευθεί και άλλες 3 βρίσκονται σε
αδράνεια. Συνολικά, οι εκτοπισμένες Συνεργατικές Εταιρείες ανέρχονται σε 227.

3. Στον αριθμό εγγραφής και μετά την κάθετη γραμμή, υποδηλώνεται το έτος εγγραφής της Συνεργατικής Εταιρείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.5.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - 31.12.2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 56

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 34

1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ 21/1955

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ 1/1978

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 2/1970

2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 17

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ 11

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΣΚΑ ΛΤΔ 314/1949

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΠΟΥΤΙΟΥ) ΛΤΔ 10/1959

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΟΡΟΥΝΤΑΣ ΛΤΔ 438/1953

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΥΜΠΟΥ ΛΤΔ 388/1952

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙΟΥ ΛΤΔ 343/1950

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ 13/1963

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΟΙΚΟΥ (ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) ΛΤΔ 5/1969

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΡΑΚΟΥΣ ΛΤΔ 7/1969

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΑΡΑΝΤΙΟΥ ΛΤΔ 47/1959

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΠΗΛΙΩΝ ΛΤΔ 23/1957

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΤΔ 41/1961

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΣΕΚΑΛ) ΛΤΔ 130/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 5

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΑΝΤΙΠΑΣ ΛΤΔ 4/1978
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΤΔ 29/1965

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΠΤΩΝ ΛΤΔ 15/1960

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ "ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ" ΛΤΔ 3/1969

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΟΓΕΚ) ΛΤΔ 2/1971

3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΩ ΖΩΔΙΑΣ ΛΤΔ 26/1961

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΘΑΡΤΩΝ ΠΑΝΩ ΖΩΔΙΑΣ ΛΤΔ 34/1961

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΘΑΡΤΩΝ ΑΥΛΩΝΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ΛΤΔ 1/1965

4. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 6

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΒΕΓΕΠ) ΛΤΔ 7/1970

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΟΥ-
ΤΣΑΚΚΙΣΤΡΑΣ ΛΤΔ 8/1994

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΠΟΙΩΝ ΛΤΔ 11/1966

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΗΛΙΚΟΥΡΙΟΥ ΛΤΔ 2/1965

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΣΟΡΕΛ) ΛΤΔ 21/1961

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 6/1976

5. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (TOURIST CO-OP) ΛΤΔ 1/1979

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΩΝ ΛΤΔ 1/1977

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΤΔ 3/1978

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ι.Μ.) ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 2/1979

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ "ΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΑ" ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 4/1977
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2

1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΑΡΙ ΛΤΔ 2/1975

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ 36/1957

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 3

1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ (ΛΕΜΕΣΟΥ) 51/1943

2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ 471/1953

3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΤΔ 02/1901

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 15

1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 9

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 9

Β΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΓΙΑΣ 63/1959

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΟΥΣΑΣ 474/1954

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΟΥΣΑΣ (ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ) 187/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 10/1976

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑΛΙΑΣ 9/1976
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΧΕΛΕΙΑΣ 3/1976

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑΝΩΝ 80/1959

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΜΩΝΙΩΝ 230/1947

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΙΝΟΥ 347/1938

2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ 4

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ 37/1955

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ ΛΤΔ 439/1953

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ ΛΤΔ 188/1946

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΛΕΤΥΜΠΟΥ ΛΤΔ 009/1958

3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ - ΠΟΛΕΜΙΟΥ ΛΤΔ 7/1994

4. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΛΤΔ 23/1956

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2

1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΛΤΔ 494/1954

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΜΟΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΛΤΔ 11/1962
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.6.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΓΡΑΦΗΣΑΝ Ή ΤΕΘΗΚΑΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ή ΔΙΑΛΥΘΗΚΑΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΛΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Συνεργατική Οινοποιητική Εταιρεία Αγίου Μάμαντος-Καπηλειού Λτδ 11.5.2011

Συνεργατική Οινοποιητική Εταιρεία Λάνιας Λτδ 11.5.2011

Συνεργατική Οινοποιητική Εταιρεία Αγίου Κωνσταντίνου Λτδ 11.5.2011

Συνεργατική Οινοποιητική Εταιρεία Ζωοπηγής Λτδ 11.5.2011

Συνεργατική Οινοποιητική Εταιρεία Καλού Χωριού (Λεμεσού) Λτδ 11.5.2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

− − − −

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Συνεργατική Προμηθευτική Ένωση Λευκωσίας (ΣΠΕΛ) Λτδ 24.11.2011

Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Μαθηκολώνης Λτδ 24.11.2011

Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Προδρομίου Πάφου Λτδ 24.11.2011

Σημείωση:
Στις Συνεργατικές Εταιρείες που διαλύθηκαν κατά το 2011 δεν περιλαμβάνονται οι Εταιρείες (μεταφερόμενες), οι οποίες διαλύθηκαν λόγω συγχω-
νεύσεων. Οι εν λόγω Εταιρείες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 7.2.   
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