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Κρίσιμες και καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον της Τράπεζας Κύπρου αναμένεται να λη-
φθούν εντός των προσεχών ημερών. Κατ’ αρχήν οι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Τράπεζας θα αποκτήσουν πλέον ονοματεπώνυμο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται 
σε αυτούς που θα προτείνουν οι Ρώσοι και Ουκρανοί μεγαλομέτοχοι.

Με δεδομένο ότι οι προτάσεις θα προέλθουν από 
προσωπικότητες της παγκόσμιας επιχειρηματικής 
κοινότητας, εκτιμάται ότι θα υποβληθούν ονόματα δι-
εθνούς κύρους και εμβέλειας.
Η θητεία του υφιστάμενου Δ.Σ. λήγει σε δυο βδομά-
δες, ωστόσο δεν αποκλείεται κάποια από τα μέλη του 
να διεκδικήσουν επανεκλογή. 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την Τράπεζα Κύπρου και οι 
εκπρόσωποί τους θα έχουν αύριο και νέα, την τρίτη στη 
σειρά, συνάντηση με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπε-
ζας, Πανίκο Δημητριάδη, όπου και αναμένεται αρκετά 
πράγματα να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν. Ως γνωστόν, 
ο ρόλος του Διοικητή στη διαμόρφωση της σύνθεσης 
του νέου Δ.Σ. κάθε άλλο παρά αμελητέος είναι.  
Ωστόσο, στις 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 
ιστορικότερη, ίσως, γενική συνέλευση της Τράπεζας 
Κύπρου και οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για την 
εκπροσώπηση των μετόχων στο νέο Δ.Σ. της τράπε-
ζας, κορυφώνονται ενόψει του γεγονότος αυτού.
Η μεγαλύτερη τράπεζα του τόπου, όπως είναι πλέον 
ξεκάθαρο, βρίσκεται στα χέρια Ρώσων και Ουκρα-
νών, ενώ οι Κύπριοι θα κατέχουν ποσοστό μικρότερο 
του 30%.

=Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ενδεχομένως στο πο-
σοστό των Κύπριων μετόχων να συμπεριλαμβάνονται 
και ξένοι δικαιούχοι, των οποίων οι μετοχές κρατού-
νται από εμπιστευματοδόχους.
Η πρώτη ανάλυση του μετοχολογίου δείχνει ότι ο 
αριθμός των μετόχων είναι 110.000 εκ των οποίων 
οι 9.000 είναι νομικά πρόσωπα και οι υπόλοιποι εί-
ναι φυσικά. Από τους 110.000 μετόχους οι 21.000 εί-
ναι αυτοί που προήλθαν από το bail-in και οι 93.000 
είναι οι παλιοί μέτοχοι που μαζί με τους αξιογράφους, 
που υπολογίζονται περίπου σε 10.000, έχουν ποσο-
στό κοντά στο 0,7%.
Οι ξένοι μέτοχοι είναι κατά κύριο λόγο Ρώσοι και 
Ουκρανοί, ενώ ακολουθούν οι Πολωνοί, μέτοχοι και 
από άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά 
και Κινέζοι και Ινδοί.
Αυτή την εβδομάδα αναμένεται νέα συνάντηση του Δι-
οικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου με την ομάδα 
δικηγόρων που εκπροσωπεί ξένους μετόχους σε πο-
σοστό περίπου 12% -15% του μετοχικού κεφαλαίου.
Κανένα πρόσωπο δεν έχει μετοχές που είναι πάνω 
από το 1% εκτός από την «κακή» Λαϊκή που το ποσο-
στό της στην Τράπεζα Κύπρου είναι στο 18%.

Ο

Κρίσιμες διεργασίες για το 
νέο Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου

Στο πρόβλημα του υπερπληθυσμού και την έλλει-
ψη ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας των κρα-
τουμένων, ιδιαίτερα όσων χρειάζονται ψυχική και 
ψυχολογική στήριξη, αποδίδει τα τελευταία συμ-
βάντα στις Κεντρικές Φυλακές η Επίτροπος Διοί-
κησης.
Με παρέμβασή της η Ελίζα Σαββίδου τονίζει ότι 
διαχρονικά τόνιζε μέσα από εκθέσεις της την ανά-
γκη βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών 
υγείας στις Φυλακές, ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, 
το πρόβλημα του υπερπληθυσμού γεννά περισσό-
τερα προβλήματα και υποσκάπτει τις όποιες προ-
σπάθειες καταβάλλονται.
Όπως τονίζει, ο υπερπληθυσμός αποτελεί το σημα-
ντικότερο πρόβλημα των Φυλακών που συζητείται 
έντονα την τελευταία 20ετία. Τα τελευταία χρόνια ο 
μισός αριθμός κρατουμένων είναι αλλοδαποί ένε-
κα παραβίασης της μεταναστευτικής νομοθεσίας.
Η Επίτροπος σημειώνει επίσης ότι οι Κεντρικές 
Φυλακές φιλοξενούν περίπου διπλάσιο αριθμό 

κρατουμένων από αυτόν που επιτρέπουν οι υφι-
στάμενες υλικοτεχνικές υποδομές. Παρά τις ανα-
καινίσεις πτερύγων που έχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια, το πρόβλημα παραμένει ιδιαίτερα οξύ.
Και υπογραμμίζει πως από το πρόβλημα αυτό πη-
γάζουν τα εξής:
- Αδυναμία διαχωρισμού κρατουμένων λόγω ηλι-
κίας και βαρύτητας ποινής, υπόδικοι ή κατάδικοι.
- Δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας και πει-
θαρχίας.
- Δημιουργούνται προβλήματα παροχής υπηρε-
σιών υγείας, προγραμμάτων εξατομικευμένης εκ-
παίδευσης και κατάρτισης και ομαλής επανένταξης 
στην κοινωνία. 
Όσον αφορά στην ψυχική υγεία των κρατουμένων, 
η Επίτροπος Διοίκησης σημειώνει ότι οι ιδιαιτερό-
τητες που παρουσιάζει το κλειστό περιβάλλον των 
Φυλακών σε συνδυασμό με τις συνέπειες που έχει 
ο εγκλεισμός στην ψυχική υγεία ενός ατόμου, επι-
δρούν αρνητικά στον ψυχισμό του.

Ο υπερπληθυσμός στις Κεντρικές 
Φυλακές γεννά προβλήματα


