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Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο τα έσοδα του Ραδιομαραθωνίου
Ο Συνεργατισμός παρέδωσε
επιταγή στην Πρόεδρο του
Ιδρύματος κ. Άντρη Αναστασιάδη

Σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε το πρωί στα γραφεία του Ιδρύματος Ραδιομαραθωνίου, ο
Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανασχηματισμού της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
Γιάννος Σταυρινίδης, παρέδωσε επιταγή ύψους €510.168,16 προς την Πρόεδρο της Διαχειριστικής
Επιτροπής του Ιδρύματος κα Άντρη Αναστασιάδη.
Ο κ. Σταυρινίδης ανέφερε ότι το ποσό το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τις εκδηλώσεις του
Ραδιομαραθωνίου, θα δώσει τη δυνατότητα στο Ίδρυμα να συνεχίσει να προσφέρει σε
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο Συνεργατισμός θα
συνεχίσει με τον ίδιο έντονο ρυθμό, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τις προσπάθειες για στήριξη
του Ιδρύματος καθώς επίσης και για διαφώτιση της κοινωνίας για τα δικαιώματα των παιδιών.
Η Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Ραδιομαραθωνίου κα Άντρη
Αναστασιάδη συνεχάρη και ευχαρίστησε, τόσο τον Συνεργατισμό όσο και το ΡΙΚ για τη
διοργάνωση του Ραδιομαραθωνίου και για το ποσό που συγκεντρώθηκε, σημειώνοντας ότι είναι
μία μεγάλη ενίσχυση για το Ίδρυμα.
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ Θανάσης Τσόκκος ανέφερε ότι ο στόχος που
είχε τεθεί σε ότι αφορά τη συλλογή χρημάτων έχει ξεπεραστεί καθώς το ποσό των εισφορών είναι
10% περισσότερό από την περσινή χρονιά. Πρόκειται για μια εισφορά, ανέφερε, των συμπολιτών
μας από το υστέρημα τους σε μία περίοδο κρίσης.
Τον Ραδιομαραθώνιο 2016 που σκοπό είχε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
για τα Δικαιώματα Όλων των Παιδιών, συνδιοργάνωσαν η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και το
ΡΙΚ με κεντρικό σύνθημα «Έχω Δικαίωμα».

Η Συνεργατική Κεντρική 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 Δημοκρατία κατέχει το 77,34%
των μετοχών της Συνεργατικής Κεντρικής 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. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι η πρώτη τράπεζα σε καταθέσεις
κατοίκων εσωτερικού. Εργοδοτεί συνολικά 2.700 άτομα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Σεπτέμβριος 2016), ο δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται στο 16,50%, τα ίδια κεφάλαια στο €1,33 δις και το σύνολο ενεργητικού στα €14,13 δις.
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