
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

 

                                                        

17 Νοεμβρίου 2022 

Αρ. 458/2022                                                                                
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, παρουσία του 

Υπαρχηγού Αστυνομίας, του Γενικού Ελεγκτή, εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

και Δημοσίας Τάξεως, του Γραμματέα/Διευθυντή της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης 

Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ), του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

γενικού διευθυντή της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) 

και του προέδρου της Ερευνητικής Επιτροπής για την Κατάρρευση του Συνεργατικού 

Πιστωτικού Συστήματος, για τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος «Εξέταση του 

πορίσματος της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής υπό τον Γεώργιο Αρέστη για την 

κατάρρευση του συνεργατισμού» (αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. 

Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Χρίστου Χριστοφίδη, Κώστα Κώστα, Ζαχαρία Κουλία, Χρύση 

Παντελίδη, Σταύρου Παπαδούρη και Αλέκου Τρυφωνίδη) (Αρ. Φακ. 23.04.039.118-2022), 

στο πλαίσιο της οποίας έτυχε ενημέρωσης για την πορεία και τις εξελίξεις των ερευνών της 

αστυνομίας σε σχέση με όσα προκύπτουν από το πόρισμα της τριμελούς ερευνητικής 

επιτροπής.   

 Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε σε σειρά γεγονότων που οδήγησαν στην απόκτηση 

από την Ελληνική Τράπεζα των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής 

Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) ύψους €372,1 εκατομ. στην τιμή των €74,2 εκατομ., γεγονός το 



οποίο παρουσιάστηκε στις οικονομικές της καταστάσεις της για το έτος 2018.  

Επιπροσθέτως, όσον αφορά την αναζήτηση ποινικών και αστικών ευθυνών, ο ίδιος 

αξιωματούχος σημείωσε ότι στο πόρισμα της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής 

καταγράφονται ξεκάθαρα οι ζημιές τις οποίες υπέστη η Δημοκρατία σε δύο διακριτές 

περιόδους, ήτοι την περίοδο μέχρι την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατισμού το 2013, 

οπότε και η ΣΚΤ περιήλθε στην ιδιοκτησία του κράτους, και την περίοδο μέχρι την 

κατάρρευσή του το 2018, με σαφείς αναφορές ως προς τους φέροντες ευθύνες σε καθεμία 

εκ των δύο περιπτώσεων. 

 Ο πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του συνεργατικού 

πιστωτικού συστήματος σημείωσε την καθυστέρηση στην πορεία των ερευνών της 

αστυνομίας, νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα πέραν των τριάμισι ετών από την έκδοση 

του σχετικού πορίσματος. 

 Ο Υπαρχηγός Αστυνομίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι στη βάση του πορίσματος της 

τριμελούς επιτροπής δόθηκαν οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προς τις 

αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ή/και αστικών αδικημάτων.  

Ειδικότερα, σημείωσε ότι η έρευνα έχει διαχωριστεί σε οκτώ θεματικές ενότητες για κάποιες 

εκ των οποίων η διερεύνηση έχει ολοκληρωθεί και οι σχετικοί φάκελοι έχουν διαβιβαστεί στη 

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και αναμένονται σχετικές οδηγίες, ενώ για άλλες η 

διερεύνηση συνεχίζεται.   

 Περαιτέρω, ο Γραμματέας/Διευθυντής της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης 

Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) αναφέρθηκε ενώπιον της επιτροπής στο σύνολο των 

υποθέσεων οι οποίες διερευνήθηκαν ή/και διερευνώνται από τη Μονάδα Εσωτερικής 

Επιθεώρησης της ΣΕΔΙΠΕΣ. 

 Η επιτροπή, στο πλαίσιο της άσκησης του κοινοβουλευτικού της ελέγχου ζήτησε από 

τους αρμόδιους φορείς την κατάθεση αναλυτικών στοιχείων για το στάδιο της διερεύνησης 

των ως άνω υποθέσεων, καθώς και για τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης 

της εξέτασης των υπό διερεύνηση υποθέσεων. 
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