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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

 
  

1. Πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2014, η πρώτη Παγκύπρια Σύσκεψη των Συνεργατικών 
Εταιρειών Συμμετοχών, η οποία συγκλήθηκε από τη Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών. 
Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν και εξετάστηκαν τα νέα δεδομένα στο Συνεργατικό Κίνημα, οι 
τρέχουσες εξελίξεις και το μέλλον και προοπτικές του Συνεργατισμού στην Κύπρο. 
 

 
2. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Συμμετοχών, ιδρύθηκαν  ως αποτέλεσμα της κεφαλαιακής 
συμμετοχής του κράτους στο συνεργατικό πιστωτικό τομέα, στα πλαίσια της 
ανακεφαλαιοποίησης των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, και έχουν καταστεί μέτοχοι στα 
αντίστοιχα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, περιλαμβανομένης της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας, εκπροσωπώντας τα πέραν των 400.000 μέλη τους. 
 

 
3. Η Παγκύπρια Σύσκεψη θεωρεί, ενόψει των νέων δεδομένων στο Συνεργατικό Κίνημα της 
Κύπρου, ως άμεση και επιτακτική ανάγκη όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα και αποφάσεις για τη διαφύλαξη του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα και την 
περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το Συνεργατισμό, την ενδυνάμωση των 
συνεργατικών εταιρειών σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούνται και γενικά στη διασφάλιση 
ότι το Συνεργατικό Κίνημα θα συνεχίσει και στο μέλλον να προσφέρει στην οικονομία και κοινωνία 
της Κύπρου, στη βάση της συνεργατικής νομοθεσίας και των συνεργατικών αρχών, όπως το έχει 
πράξει στα εκατό και πλέον χρόνια που λειτουργεί στον τόπο μας και με στόχο την επιστροφή του 
συνεργατικού πιστωτικού τομέα στα μέλη του. 
 

 
4. Ιδιαίτερα, η Παγκύπρια Σύσκεψη, κρίνει ως άμεσες προτεραιότητες για την επίτευξη των πιο 
πάνω, τα ακόλουθα:    

 

 Διασφάλιση της εφαρμογής της συνεργατικής νομοθεσίας και των συνεργατικών αρχών με 
στόχο τη διαφύλαξη του συνεργατικού χαρακτήρα των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.  

 Εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης στο συνεργατικό πιστωτικό τομέα και  
αποτελεσματική άσκηση των δραστηριοτήτων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (Κεντρικού Φορέα), μέσω της υιοθέτησης των 
ανάλογων πολιτικών και διαδικασιών και της ενδεδειγμένης αποκέντρωσης λειτουργιών,  με 
στόχο πάντοτε την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μελών, όπως επιτάσσει η συνεργατική 
νομοθεσία και οι σκοποί ίδρυσης των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των υφιστάμενων μη πιστωτικών συνεργατικών εταιρειών, 
συνεχής εποπτεία της λειτουργίας και οικονομικής τους κατάστασης, κατά τα προβλεπόμενα 
στη συνεργατική νομοθεσία, και διατήρηση και επέκταση όλων των μη πιστωτικών εργασιών 
του Συνεργατισμού. 

 Προώθηση των δραστηριοτήτων του Συνεργατικού Κινήματος, μέσω και της ίδρυσης 
συνεργατικών εταιρειών σε νέους τομείς της Κοινωνικής Οικονομίας.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

5. Ο ρόλος των Συνεργατικών Εταιρειών Συμμετοχών, της Παγκύπριας Συνεργατικής 
Συνομοσπονδίας, του Εφόρου της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών αλλά και των ιδίων των 
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (Κεντρικού 
Φορέα), και η στενή μεταξύ τους αλληλοενημέρωση και συνεργασία, αποτελούν το αναγκαίο 
υπόβαθρο για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τον Έφορο της 
Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, που έχει δια της νομοθεσίας τις ανάλογες αρμοδιότητες και 
καθήκοντα και ενεργεί ανέκαθεν ως θεματοφύλακας του συνεργατικού θεσμού, είναι επιτακτικό 
όπως διασφαλισθεί η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του καθώς και η 
απαραίτητη διοικητική και σε ανθρώπινο δυναμικό επάρκεια της Υπηρεσίας του, αποτελώντας 
έτσι ικανό εχέγγυο για την διασφάλιση του παρόντος και του μέλλοντος του Συνεργατικού 
Κινήματος στην Κύπρο. 
 
 
6. Η Παγκύπρια Σύσκεψη επαναλαμβάνει ότι όλοι οι πιο πάνω φορείς πρέπει να βρίσκονται σε 
συνεχή εγρήγορση, να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους καθώς και με την Κυβέρνηση και τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και τους άλλους αρμοδίους, ώστε να διασφαλισθεί ότι το Συνεργατικό 
Κίνημα θα ενδυναμωθεί περαιτέρω προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικά τον 
κοινωνικοοικονομικό του ρόλο στην Κύπρο, συνεχίζοντας την πέραν του ενός αιώνα προσφορά 
του στον τόπο μας, έχοντας επίσης υπόψη ότι ο ΟΗΕ με ψήφισμά του το 2010 καλεί όλα τα 
κράτη-μέλη του να ενθαρρύνουν και υποστηρίξουν την ανάπτυξη του συνεργατικού θεσμού στην 
επικράτειά τους.  
 
 
7. Ειδικότερα, στην παρούσα φάση, το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και τη στήριξη 
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.    
 
 
8. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Συμμετοχών εν κατακλείδι ενημερώνουν τα 400 και πλέον χιλιάδες 
Μέλη τους, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλα τα νοικοκυριά της πατρίδας μας, ότι ως 
αντιπρόσωποι τους θα πράξουν ότι είναι δυνατό για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της 
Συνεργατικής πρακτικής στον τόπο μας. Ταυτόχρονα καλούμε τα χιλιάδες μέλη μας να στηρίξουν 
το Συνεργατικό Κίνημα όπως έπραξαν για ένα και πλέον αιώνα τόσες γενεές, οι οποίες 
κατάφεραν με το Συνεργατισμό δίπλα τους να ορθοποδήσουν και να προοδεύσουν.  
 
 
Εκ μέρους όλων των Συνεργατικών Εταιρειών Συμμετοχών 
 
Επιτροπή Συνεργατικής Κεντρικής Εταιρείας Συμμετοχών 
 
Ανδρέας Μουσκάλλης Πρόεδρος 
Ανδρέας Κουμής         Μέλος / Γραμματέας 
Δημητράκης Σταύρου   Μέλος 
Στράτης Ματθαίου       Μέλος 
Βασίλης Κωνσταντίνου Μέλος 

 
 
 

 


