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• Η Τράπεζα θεωρεί ότι η ανάπτυξη των συνεργατικών επιχειρήσεων 
αποτελεί τη φυσιολογική εξέλιξη και προέκταση της κλασικής 
ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. 

• Διαχρονικά η Τράπεζα χρηματοδοτούσε και στήριζε της 
Συνεργατικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο. 

• Ο τρόπος λειτουργίας των συνεργατικών επιχειρήσεων είναι 
βασισμένος στη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την επιστροφή 
των κερδών στους συμμετέχοντες στον οργανισμό, στην κοινότητα, 
το κοινωνικό περιβάλλον και όχι μόνο στους μετόχους.  

⇒ Ελκυστικό μοντέλο λειτουργίας στο υφιστάμενο κοινωνικό πλαίσιο 

• Η τάση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια είναι η συνεχής 
μεγέθυνση του τομέα των συνεργατικών εταιρειών, κάτι που 
αναμένεται να ξεκινήσει και στην Κύπρο. 

 

Ανάπτυξη Νέων Συνεργατικών 
Εταιριών 



Προηγούμενη Εμπειρία για στήριξη 
νέων επιχειρήσεων - Πρόγραμμα 
Progress Microfinance Facility 
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• H Τράπεζα είχε συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό εργαλείο 
Progress Microfinance Facility του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) (Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων). 

• Σκοπός ήταν η παραχώρηση μικρο-δανείων (δάνεια ύψους 
≤€25.000) σε επιχειρήσεις (συμπ. αυτοεργοδοτούμενους) 
δίνοντας προτεραιότητα σε γυναικεία και νεανική 
επιχειρηματικότητα και επιχειρήσεις που ανήκουν σε ειδικές 
ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρίες κοκ)  

• Οι πελάτες επωφελήθηκαν με δάνεια με πιο ευνοϊκή 
τιμολόγηση λόγω της συμμετοχής του ΕΤΕ 

 

 



Προηγούμενη Εμπειρία - Πρόγραμμα 
Progress Microfinance Facility 
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1.Παραχωρήθηκαν δάνεια συνολικού ύψους €1,5εκ., σε 70 πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, μέσο ύψος δανείου τις €21.000 
 

2. Σκοπός χρηματοδότησης: 
– 50% για κεφάλαιο κίνησης 
– 35% για αγορά εξοπλισμού 
– 15% επέκταση υποστατικών  

 

49%

17%

10%

7%

7%
6% 4%

Trade (Incl. Hotel&Rest.,Transp.&Comm.) Services (Financial, Real Est., Proffesional)

Other Sectors Construction

Manufacture Education & Health

Agriculure

3. Παραδείγματα επενδύσεων: 
• Αγορά εξοπλισμού,  
• Αγορά μικρών μηχανημάτων,  
• Λογισμικού / υπολογιστών,  
• Αγορά αποθέματος / 

εμπορευμάτων, 
• Ανακαίνιση καταστημάτων. 

 
 

 
 



Λειτουργία Coop Green Cluster 
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Συνεργασία με το μη-κυβερνητικό 
οργανισμό «Κέντρο Μελετών και 
Ερευνών AKTΗ» 

 

 

 

1. Η Τράπεζα κάτω από τη λειτουργία του Coop Green Cluster στοχεύει 
στην παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις που τώρα ξεκινούν να 
δραστηριοποιούνται, στήριξη της γυναικείας και νεανικής 
επιχειρηματικότητας. 

2. Συμμετέχουν πέραν των 200 επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτούμενων 
στην Κύπρο στους οποίους παρέχεται:  
 Υποστήριξη από καταρτισμένες ομάδες επαγγελματιών, 
 Εκπαίδευση για θέματα που αφορούν τις εργασίες της επιχείρησης 

(ενημέρωση για πηγές χρηματοδότησης),  
 Δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις για ενημέρωση και δημιουργία 

συνεργασιών και κοινών δράσεων 
 Εκπαίδευση – κατάρτιση 

3. Η μεγάλη πλειοψηφία βρίσκεται σε αγροτικές και ορεινές περιοχές   
4. Σκοπός η επέκταση του δικτύου στήριξης των επιχειρήσεων και των 

ατόμων που ξεκινούν την επιχείρηση τους 



Ρόλος ΣΚΤ στο τομέα ανάπτυξης 
νέων συνεργατικών εταιρειών 
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• Η Τράπεζα εξετάζει τη συμμετοχή σε νέα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα που έχουν σκοπό την ανάπτυξη των: 
 πολύ μικρών επιχειρήσεων, και  
  κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 
• Ο τομέας της επιχειρηματικότητας  είναι συνυφασμένος  ιστορικά 

με τον Συνεργατισμό και η Τράπεζα αναπτύσσεται διαρκώς στο 
τομέα αυτό τα τελευταίο έτος  

• Λόγω του εκσυγχρονισμού του πλαισίου για εγγραφή νέων 
συνεργατικών επιχειρήσεων αναμένεται περεταίρω ανάπτυξη 
του τομέα 

• Η Τράπεζα έχει τη βούληση να συμμετέχει σε προγράμματα που 
θα ετοιμάσουν οι Εθνικές Αρχές και να στηρίξει την ανάπτυξη του 
τομέα των συνεργατικών επιχειρήσεων  

 

 

 

 



Ρόλος ΣΚΤ στο τομέα των κοινωνικών 
επιχειρήσεων  
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• Πρόσφατα έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το 
Νομοσχέδιο για Σύσταση και Λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

• Σε πολλές χώρες της Ευρώπης Συνεργατικές Εταιρείες (μη-
πιστωτικού τομέα) κατατάσσονται στην κατηγορία των κοινωνικών 
επιχειρήσεων. 

• Με τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου από το Κράτος ο τομέας 
που είναι στενά συνυφασμένος με τον τομέα των συνεργατικών 
επιχειρήσεων αναμένεται ότι θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα βασιζόμενος 
στις προσπάθειες νεαρών επιχειρηματιών, και ατόμων που 
υιοθετούν καινοτόμες μεθόδους επιχειρηματικής δραστηριοποίησης 

• Η Τράπεζα στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου έχει ήδη ξεκινήσει 
τη μελέτη του θεσμού αυτού ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη τους. 
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