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ANAKOIΝΩΣΗ
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, αφού έλαβε γνώση και αξιολόγησε, αφενός τους
ανυπόστατους ισχυρισμούς που διατύπωσε πρόσφατα σε συγκεκριμένα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης ο δικηγόρος κ. Παύλος Αγγελίδης και αφετέρου άλλες ενέργειες του υπό
αναφορά δικηγόρου οι οποίες πλήττουν τον Συνεργατισμό, αποφάσισε όπως:
1. Καταγγείλει τον υπό αναφορά δικηγόρο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου. Ήδη έχει αποσταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων, αίτηση
για άδεια έναρξης πειθαρχικής διαδικασίας για επιβολή ποινής εναντίον του
δικηγόρου Παύλου Αγγελίδη για παράβαση των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων
Κανονισμών.
2. Προχωρήσει άμεσα στην καταχώρηση αγωγής σε βάρος του υπό αναφορά δικηγόρου
για συκοφαντική δυσφήμιση. Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί στους νομικούς
Συμβούλους της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα σέβεται απόλυτα την ελευθερία της έκφρασης και τον
ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Όμως, έχει ταυτόχρονα υποχρέωση να
διαφυλάξει τα δικαιώματα και συμφέροντα του Οργανισμού και να προστατεύσει τα μέλη
και τους πελάτες του από προδήλως αβάσιμους, ανεύθυνους και επικίνδυνους
ισχυρισμούς.

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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