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Διακεκριμένοι Ομιλητές, 

Αγαπητοί Προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 
 
Με μεγάλη μου ικανοποίηση σας καλωσορίζω στο συνέδριο /εργαστήριο που 

η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ) διοργανώνει στο πλαίσιο του 

συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου “COOPilot”, το οποίο σκοπό έχει 

την «αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω και της ίδρυσης συνεργατικών 

εταιρειών». Θέμα του συνεδρίου/ εργαστηρίου, όπως προαναφέρθηκε από 

τον Συντονιστή του Έργου της ΥΣΕ, είναι «ο ρόλος και η σημαντικότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος στην ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας». 

 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, οι συνεργατικές εταιρείες δημιουργήθηκαν από 

τους ανθρώπους για τους ανθρώπους. Βοήθησαν να ξεπεραστούν δύσκολες 

κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις και στη συνέχεια να δημιουργηθούν 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη και την πρόοδο των μελών τους και 

ευρύτερα της κοινωνίας. Το διαχρονικό έργο και η συνεχής υποστήριξη που 

προσφέρουν οι συνεργατικές εταιρείες στην ανθρωπότητα αποτελούν μια 

κληρονομιά και σταθερή δέσμευση. 
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Για σχεδόν 200 χρόνια, οι συνεργατικές εταιρείες δημιουργούν θέσεις 

εργασίας σε όλα τα μέρη του κόσμου, με μέλη που ανέρχονται περίπου σε 

800 εκατομμύρια. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Διεθνούς 

Συνεταιριστικής Ένωσης, οι συνεργατικές εταιρείες παρέχουν 100 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας κατά 20% περισσότερες από ότι όλες οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις παρέχουν μαζί.  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 5,4 εκατομμύρια άνθρωποι εργοδοτούνται από 

160.000 συνεργατικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται                    

στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, 123 εκατομμύρια μέλη, τα οποία 

συμμετέχουν στις συνεργατικές εταιρείες αποτελούν πέραν του 1/4 του 

πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι, συνεργατικές εταιρείες συμμετέχουν σε 

ορισμένους από τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας και συμβάλλουν, 

σημαντικά, στη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας των ανθρώπων.  

Η κοινωνική συνεισφορά των συνεργατικών εταιρειών έχει αναγνωριστεί μέσω 

αρκετών ψηφισμάτων και ανακοινώσεων των Ηνωμένων Εθνών και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα, στα οποία τα 

πιο πάνω ψηφίσματα και ανακοινώσεις απευθύνονται είναι τα ακόλουθα:  

• η εξάλειψη της φτώχειας, 

• η δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και η παραγωγική απασχόληση, 

• η προώθηση της περιφερειακής οικονομίας και κοινωνικής ανάπτυξης, 

• η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, και 

• η δίκαιη και βιώσιμη παγκοσμιοποίηση χωρίς εξαιρέσεις. 

Η ανακήρυξη του 2012, ως Διεθνές Έτος Συνεργατισμού από τα Ηνωμένα 

Έθνη, αποτελεί τιμή για το Διεθνές Συνεργατικό Κίνημα. Το ψήφισμα της 

Γενικής Συνέλευσης και η επεξηγηματική Έκθεση του Γενικού Γραμματέα 

τονίζουν τη σημασία των συνεργατικών εταιρειών στην κοινωνική συνεισφορά 

και ορίζουν σαφώς την ανάγκη για στήριξη του Συνεργατικού Κινήματος από 

τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. 
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Έχει, αναμφίβολα, αποδειχθεί ότι, η παγκόσμια οικονομία χρειάζεται 

περισσότερα από ένα ενιαίο επιχειρηματικό μοντέλο και εταιρική δομή, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ένα πιο ισορροπημένο και περισσότερο βιώσιμο 

μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι, το συνεργατικό 

κίνημα μπορεί να υπηρετήσει τόσο τους επιχειρηματικούς όσο και τους 

κοινωνικούς στόχους με ένα αμοιβαίο υποστηρικτικό τρόπο. 

Αυτό το είδος του συνεργατικού μοντέλου έχει υιοθετηθεί από το Συνεργατικό 

Κίνημα της Κύπρου και ταυτίζεται με τη συνεργατική του φιλοσοφία.                

Ο πρωταρχικός στόχος του Συνεργατικού Κινήματος της Κύπρου ήταν πάντα 

και παραμένει η ανάπτυξη και η ευημερία των μελών του, καθώς και της 

κοινωνίας στο σύνολό της. 

Το συνεργατικό κίνημα της Κύπρου έχει ως βάση τις συνεργατικές αξίες και 

αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της 

εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων και των 

συνεργατικών εταιρειών. Υποστηρίζει επίσης τις ηθικές αξίες της εντιμότητας, 

της ακεραιότητας, της υπευθυνότητας και του ενδιαφέροντος για την κοινωνία, 

επιδιώκοντας τη δημιουργία οικονομικά βιώσιμων συνεργατικών εταιρειών.  

Για την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών, η 

προσοχή εστιάζεται σε τρεις αλληλένδετες κατευθύνσεις: τη συνεργατική 

συνοχή, τον εκσυγχρονισμό και τη συνεργατική έρευνα και εκπαίδευση. 

Το συνεργατικό κίνημα της Κύπρου ιδρύθηκε για να λύσει τα πολλαπλά 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ενός συστήματος που επέτρεπε στους 

λίγους να κυριαρχούν στην οικονομική και κοινωνική ζωή του πληθυσμού και 

να αναγκάζει τη πλειοψηφία των ανθρώπων να ζει στη φτώχεια, στην  άγνοια, 

στον αναλφαβητισμό και στην κοινωνική απαξίωση. Με την πάροδο του 

χρόνου και μετά την ίδρυση του Συνεργατικού Κινήματος στην Κύπρο, οι 

συνεργατικές εταιρείες εντατικοποίησαν την οικονομική και κοινωνική τους 

δραστηριότητα. Η συνεργατική δραστηριότητα συνέβαλε στη βελτίωση του 

οικογενειακού εισοδήματος, καθώς και στην ευημερία και ανάπτυξή των 

μελών των συνεργατικών εταιρειών. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2012 πραγματοποιήθηκε προς τιμή του 

Συνεργατικού Κινήματος της Κύπρου σύνοδος της Ολομέλειας της Βουλής 

των Αντιπροσώπων της Κύπρου για τα 100 χρόνια συνεισφοράς του στην 

κοινωνία.  

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης ή ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, το 

Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου, παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα, έχει 

αποδείξει στην πράξη την ανθρωποκεντρική ευαισθησία και υπευθυνότητα 

του. 

Αναμφίβολα, ο Συνεργατισμός με την πάροδο του χρόνου βοήθησε τους 

ανθρώπους να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι, στηρίζοντας τους να 

επανακτήσουν τη χαμένη εμπιστοσύνη τους και να κοιτάξουν το μέλλον με 

αισιοδοξία. 

Στην παρουσία οικονομικών δυσχερειών και κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 

όπου οι οικονομικές προτεραιότητες των ανθρώπων έχουν αλλάξει, το 

Συνεργατικό Κίνημα δίνει έντονα την παρουσία του, έτοιμο να συμβάλει σε μια 

προσπάθεια να ξεπεραστούν τα οικονομικά προβλήματα. 

Το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου, με δραστηριότητες στους τομείς των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τη λιανική και χονδρική εμπορία, την 

παροχή, συγκέντρωση και διανομή γεωργικών προϊόντων, την επεξεργασία 

προϊόντων και τις υπηρεσίες, είναι έτοιμο να ενισχύσει το ρόλο του στο νέο 

επιχειρηματικό περιβάλλον της Κύπρου και να συμβάλει σε ένα πιο 

ισορροπημένο οικονομικό μοντέλο. 

Ο Συνεργατικός Πιστωτικός Τομέας έχει ανακεφαλαιωθεί από το Κράτος, 

βελτιώνοντας σημαντικά την κεφαλαιακή του επάρκεια και δημιουργώντας έτσι 

τη βάση για μια νέα ελπιδοφόρα προοπτική, διατηρώντας τις αξίες και αρχές 

του. 

Βελτιώσεις, όπως ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου και ο 

εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και διαχείρισης των μη-πιστωτικών 

συνεργατικών εταιρειών (όπου παρατηρούνται ορισμένα προβλήματα)  

προωθούνται από την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ). 
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Σημειώνεται ότι όλες οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που παρέχονται για το 

Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου θα πρέπει να αξιοποιηθούν, προωθώντας τη 

δημιουργία και τη συμμετοχή νέων συνεργατικών εταιριών σε διάφορους 

τομείς, όπως:  

•  τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ενέργειας γενικότερα 

•  τον αγροτουρισμό 

• τη συγκέντρωση, επεξεργασία, μάρκετινγκ και πωλήσεις γεωργικών 

/παραδοσιακών και χειροτεχνικών προϊόντων από μικρές και σύγχρονες 

παραγωγικές μονάδες για ενίσχυση της απασχόλησης στην ύπαιθρο και 

αντιμετώπιση της αστυφιλίας. 

• τις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες 

• την ιχθυοκαλλιέργεια 

• τη μελισσοκομία 

• τις κοινωνικές υπηρεσίες (μέριμνα ατόμων τρίτης ηλικίας καθώς και με 

ειδικές ανάγκες) 

• την περιβαλλοντική μέριμνα και άλλα 

 
Το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου, μέσω της ίδρυσης νέων συνεργατικών 

εταιρειών, θα συμβάλει, επίσης, μεταξύ άλλων:  

• στην προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και της νεολαίας, 

• στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και στη μείωση της 

ανεργίας, 

• στην παροχή χαμηλού κόστους προϊόντων και υπηρεσιών για την κοινωνία, 

κυρίως προς όφελος των οικονομικά ευάλωτων ομάδων. 

Για σκοπούς επίτευξης των πιο πάνω, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω 

ενίσχυση της συνεργατικής κουλτούρας, καθώς και των συνεργατικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους πολίτες της Κύπρου, μέσω και του 

εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, στόχος που αποτελεί το βασικό 

αντικείμενο της σημερινής εκδήλωσης. 
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Κυρίες και Κύριοι 

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας ότι το Συνεργατικό Κίνημα της 

Κύπρου, διατηρώντας τις αξίες και αρχές του, αλλά δημιουργώντας νέες 

προοπτικές, έχει πολλά ακόμη να προσφέρει στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

και την οικονομία της Κύπρου, συνεχίζοντας περαιτέρω τα 100 και πλέον 

χρόνια της κοινωνικοοικονομικής του συμβολής στην κοινωνία.  

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 


