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Δημιουργία του COOP GREEN CLUSTER
Νέα Συνεργασία ΣΚΤ & ΑΚΤΗΣ με στόχο τις νάνο-επιχειρήσεις της Κύπρου
Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν το πρωί η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΑΚΤΗ, Κέντρο Μελετών και Έρευνας. Τη
συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Νικόλας
Χατζηγιάννης και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΤΗΣ Ξένια Ι.
Λοϊζίδου.
Η συμφωνία αφορά στην συνεργασία των δύο οργανισμών στο πλαίσιο της
πλατφόρμας συνεργειών της ΑΚΤΗΣ Green Cluster, η οποία πλέον
μετονομάζεται σε COOP-Green Cluster. Σκοπός της πλατφόρμας είναι η
προώθηση συνεργειών μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων της Κύπρου,
με στόχο την δημιουργία οικονομιών κλίμακας στη βάση των πυλώνων της
αειφορίας: κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις αυτές
δραστηριοποιούνται κυρίως στην ύπαιθρο και μέσω της πλατφόρμας
αναπτύσσουν δομημένες συνεργασίες, αυξάνουν την παραγωγικότητα τους
και βελτιώνουν τη βιωσιμότητα τους.
Στόχος της πλατφόρμας, την οποία υποστηρίζει η Τράπεζα στο πλαίσιο της
κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, είναι η:










Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση κυπριακών επιχειρήσεων, ιδεών και
προϊόντων.
Ενίσχυση κοινών δραστηριοτήτων.
Προώθηση καινοτομίας.
Δικτύωση.
Οικοδόμηση εμπιστοσύνης.
Μείωση της γραφειοκρατίας στην ανάπτυξη επαγγελματικών
συνεργασιών.
Ενημέρωση για πηγές χρηματοδότησης.
Πρόσβαση σε γνώση και πηγές πληροφόρησης.
Εκπαίδευση/ κατάρτιση.

Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Νικόλας
Χατζηγιάννης υπογράμμισε ότι η στήριξη της Τράπεζας προς τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιφέρεια αποτελεί μια από τις
προτεραιότητες της. Αποδεικνύοντας αυτό εμπράκτως η Τράπεζα
πρωτοπορώντας σχεδίασε και δημιούργησε για πρώτη φορά σε οργάνωση
τράπεζας, την πρώτη ορεινή Περιφερειακή Διεύθυνση, αυτής του Τροόδους, η
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οποία αναμένεται να συμβάλει ακόμη περαιτέρω στην ανάπτυξη της τοπικής
κοινωνίας και οικονομίας των ορεινών περιοχών.
Για σκοπούς λειτουργίας του Coop Green Cluster ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε
ότι θα προσφερθούν δύο οικήματα του Συνεργατισμού. Ένα στην Πάφο και
ένα στην περιοχή Σολέας τα οποία θα εξυπηρετούν τις συνέργειες των δύο
περιοχών αλλά και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στην
πλατφόρμα.
Οι συνέργειες μέσω της πλατφόρμας Coop Green Cluster θα αποτελέσουν
σημαντικό οικονομικό πνεύμονα καθώς τόσο η Περιφερειακή Διεύθυνση
Τροόδους της Τράπεζας όσο και η Πλατφόρμα θα προσφέρουν όλη τη
στήριξη που χρειάζονται για τη δημιουργία δυναμικών επιχειρήσεων με
καινοτόμες υπηρεσίες.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΤΗΣ Ξένια Ι. Λοϊζίδου
σημείωσε ότι η συνεργασία της ΑΚΤΗΣ με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών συνεργειών της Οργάνωσης με
επιλεγμένους φορείς του ιδιωτικού τομέα με τους οποίους ταυτίζονται οι
στόχοι και οι σκοποί. «Στόχος της πλατφόρμας είναι η καθιέρωση σύγχρονων
δομών και έξυπνων πρακτικών, που δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και
ανάπτυξη στην ύπαιθρο της Κύπρου, στηριγμένη στη δύναμη της
συνεργασίας. Καταγράφεται η καινοτομία, ενισχύεται η επιχειρηματικότητα,
ενδυναμώνεται η κοινωνία της γνώσης. Μέσα σε ένα χρόνο από τη
δημιουργία της, η πλατφόρμα μας έχει δεκάδες μέλη σε όλη την Κύπρο.
Είμαστε σίγουροι ότι μέσα από τη συνεργασία μας με την Τράπεζα, η
πλατφόρμα θα αναβαθμιστεί και πιο πολλά εργαλεία ανάπτυξης θα γίνουν
διαθέσιμα στα μέλη μας, έτσι ώστε να ξαναδούμε την ύπαιθρο του τόπου μας
να σφύζει από δημιουργία, όπως της αξίζει».
Δεν υπάρχει οποιοδήποτε κόστος ένταξης στην πλατφόρμα COOP-Green
Cluster. Μόνο η συμφωνία σε ένα κώδικα συναντίληψης.
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Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών και
ασφαλιστικών υπηρεσιών. Εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία κατέχει το 77,34% των µετοχών της Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας, το Ταµείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συµµετοχών το
0,78%. Συνεργάζεται µε τα συνεργατικά κινήµατα πολλών χωρών και εκπροσωπείται στους σηµαντικότερους
διεθνείς συνεργατικούς θεσµούς. ∆ιαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι
η πρώτη τράπεζα σε καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού. Εργοδοτεί συνολικά 2.671 άτομα. Στις 31 Μαρτίου
2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 15,51%, τα ίδια κεφάλαια ανέρχοταν στα €1,2δις και
το σύνολο ενεργητικού στα €13,9δις.
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