
	

	
	

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ	–	ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ	ΠΟΛΙΤΩΝ	
	
Α.	 Το	υφιστάμενο	νομικό	πλαίσιο	των	Ημικρατικών	Οργανισμών		
	
Β.	 Οι	πρόνοιες	του	Μνημονίου	για	Κρατικές	Επιχειρήσεις	και	Ιδιωτικοποιήσεις		
	
Γ.	 Κατευθυντήριες	γραμμές	του	OECD	αναφορικά	με	επιχειρήσεις	ελεγχόμενες	από	το	

Κράτος		
	
Δ.	 Προτάσεις	Συμμαχίας	Πολιτών:		
	

(α)	 Nέος	Ιδρυτικός	Νόμος-εκ	βάθρων	αλλαγή	υφιστάμενου	νομικού	πλαισίου	και	
εκσυγχρονισμός.	

	 	 Στόχος:	
(i) Ευελιξία	και	ευρωστία		
(ii) σύγχρονη	εταιρική	διακυβέρνηση	
(iii) αυστηρός	εποπτικός	έλεγχος	
(iv) χρηστή	διοίκηση,	διαφάνεια	και	αξιοκρατία	
(v) απαλλαγή	 από	 κομματικό	 παρεμβατισμό	 και	 συνδικαλιστικό	

παραγοντισμό		
	

(β)	 Εισαγωγή	Στρατηγικού	Επενδυτή:	
	

(i) Μειοψηφικό	πακέτο	μετοχών	σε	Στρατηγικό	Επενδυτή	(25%)		
(ii) Διοίκηση	και	Διεύθυνση	σε	Στρατηγικό	Επενδυτή		
(iii) Διεθνής	 διαγωνισμός	 μεταξύ	 εταιρειών	 που	 δραστηριοποιούνται	

αποκλειστικά	στους	σχετικούς	τομείς	
(iv) Επιλογή	Στρατηγικού	Επενδυτή	από	ειδικά	καταρτισμένη	Κυβερνητική	

επιτροπή	και	επικύρωση	από	Βουλή	των	Αντιπροσώπων.			
(v) Πώληση	 μεριδίου	 Στρατηγικού	 Επενδυτή	 μόνο	 με	 προηγούμενη	

συγκατάθεση	του	Κράτους		και	με	το	Κράτος	να	έχει	πρώτο	δικαίωμα	
απόκτησης	του.	

(vi) Υποχρέωση	 διακράτησης	 μεριδίου	 Στρατηγικού	 Επενδυτή	 για	
σημαντική	περίοδο	ετών.		

	
(γ)	 Εποπτικός	Έλεγχος:	

	
(i) Εσωτερικός	Έλεγχος		
(ii) Εσωτερικός	Κώδικας	Συμπεριφοράς		
(iii) Ελεγκτική	Υπηρεσία		
(iv) Κοινοβουλευτικός	Έλεγχος	
(v) Ρυθμιστικές	Αρχές		
(vi) Επιτροπή	Ανταγωνισμού		



	

	
(δ)	 Εργαζόμενοι:		
	

(i) μέτοχοι	 με	 μετατροπή	 δανείων	 που	 χορηγήθηκαν	 στο	 Κράτος	 από		
Ταμεία	Συντάξεως,			

(ii)		 εκπροσώπηση	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο,		
(ii) σχέδιο	εθελούσιας	αποχώρησης,	
(iv)		 κατοχύρωση	εργασιακών	δικαιωμάτων,		
(v)		 νέο	σύστημα	προσλήψεων	και	προαγωγών.		

	
(ε)	 Εταιρική	Διακυβέρνηση:	
	

(i) υιοθέτηση	 βέλτιστων	 Αρχών	 Εταιρικής	 διακυβέρνησης	 με	 βάση	
κατευθυντήριες	γραμμές	(OΕCD)		και	

(ii) υιοθέτηση	 κανονισμών	 ΧΑΚ	 και	 Επιτροπής	 Κεφαλαιαγοράς	 που	
αφορούν	δημόσιες	εισηγμένες	εταιρείες.		

	
(στ)	 Ποινική	και	Αστική	ευθύνη	μελών	Διοικητικού	Συμβουλίου		
		
	
(ζ)	 Διοικητικό	Συμβούλιο:		
	

(i) 10μελές	με	3ετή	θητεία,	εξ’	ημισείας	μεταξύ	Κράτους	και	Στρατηγικού	
Επενδυτή,				

(ii)		 λογοδοσία,	
(iii)		 παραγωγικότητα,	
(iv)		 διορισμός	Εκτελεστικών	Διευθυντών	από	Στρατηγικό	Επενδυτή	
(v)		 περιορισμός	 καθηκόντων	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 σε	 χάραξη	

στρατηγικής	και	εποπτεία.		
	

	
(η)	 Διορισμός	Διοικητικών	Συμβουλίων:	
	

(i) να	προκηρύσσονται	δημόσια	οι	θέσεις,		
(ii) δημόσια	 ανακοίνωση	 ονομάτων	 υποψηφίων	 και	 βιογραφικών		

σημειωμάτων	τους,		
(iii) Για	Διοικητικούς	Συμβούλους	που	θα	προτείνονται	από	το	Κράτος	να	

δημιουργηθεί	μόνιμη		ανεξάρτητη	αρχή	δημοσίων	διορισμών	(ΑΑΔΔ),	
(iv) Εισήγηση	 από	 ΑΑΔΔ	 προς	 Υπουργικό	 Συμβούλιο	 μικρής	 λίστας	

ονομάτων	 (short	 list).	 	Δεν	διορίζει,	συστήνει	αλλά	η	σύσταση	είναι	
δεσμευτική,	

(v) 	Η	 τελική	 πλήρως	 αιτιολογημένη	 απόφαση	 από	 το	 Υπουργικό	
Συμβούλιο	στην	βάση	και	μόνο	εισηγήσεως	ΑΑΔΔ.	

	
	



	

(θ)	 Προσόντα	/	Ασυμβίβαστα:	
	

(i)	 Συγκεκριμένα	 προαπαιτούμενα,	 μετρήσιμα	 προσόντα,	 σχετικά	 με	
αντικείμενο	Ημικρατικών	Οργανισμών,	

(ii)			 ακαδημαϊκοί	ή	επαγγελματίες	εγνωσμένου	κύρους	και		καταξιωμένοι	
στον	τομέα	τους,	

(ii) πόθε	έσχες:	πριν,	κατά	την	διάρκεια	και	μετά	την	λήξη	της	θητείας,	
(iii) δήλωση	περιουσιακών	στοιχείων	πριν	αναλάβουν	καθήκοντα	και	μετά	

το	πέρας	της	θητείας,			
(iv) 	να	μην	υπάρχει	σύγκρουση	συμφερόντων,		
(vi) προηγούμενη	πείρα	και	γνώσεις	στην	διοίκηση	μεγάλων	οργανισμών,		
(vii) αποκλείονται	στελέχη	ή	αξιωματούχοι	κομμάτων	και		
(viii) περιορισμός	κατοχής	του	αξιώματος	για	2	θητείες.		

	
	
(ι)	 Συντεχνίες:		
	

(i)	διασφάλιση	ρόλου			
(ii)	τερματισμός	συντεχνιακού	παραγοντισμού,		
(iii)	εκτός	διαδικασίας	προσλήψεων	και	προαγωγών.		

	
	
Α.		ΤΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ	ΝΟΜΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΤΩΝ	ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	ΑΤΗΚ,	ΑΗΚ		
							ΚΑΙ	ΑΡΧΗ	ΛΙΜΕΝΩΝ		
	
Οι	Ημικρατικοί	Οργανισμοί	είναι	αυτοδιοικούμενοι	οργανισμοί	που	έχει	δημιουργήσει	 το	
Κράτος,	με	ειδικό	κάθε	φορά	νόμο,	για	την	επιτέλεση	κάποιου	σκοπού	προς	εξυπηρέτηση	
δημοσίου	συμφέροντος.		Πρόκειται	για	οργανισμούς	δηλαδή	που	το	Κράτος	τους	ανέθεσε	
μια	συγκεκριμένη	δραστηριότητα	(π.χ.	τον	ηλεκτρισμό,	τις	τηλεπικοινωνίες,	τον	τουρισμό,	
τον	αθλητισμό,	τα	λιμάνια,	κ.λπ.).			
	
Οι	 δημόσιοι	 αυτοί	 οργανισμοί	 είναι	 Νομικά	 Πρόσωπα	 Δημόσιου	 Δικαίου,	 ανήκουν	 εξ	
ολοκλήρου	στο	κράτος	και	είναι	ανεξάρτητοι,	αυτόνομοι	οργανισμοί	παροχής	υπηρεσιών	
που	σχετίζονται	με	το	δημόσιο	συμφέρον.	
	
Κύρια	Χαρακτηριστικά	των	Ημικρατικών	Οργανισμών		
	

(1) Έχουν	ιδρυθεί	με	νομοθετική	πράξη	προς	το	δημόσιο	συμφέρον	και	ασκούν	δημόσια	
εξουσία,	δηλαδή	εξουσία	η	οποία	αν	δεν	είχε	ειδικά	ανατεθεί	σε	αυτούς,	θα	ασκείτο	
από	το	Κράτος.		
	

(2) Διοικούνται	από	διοικητικά	συμβούλια	που	διορίζει	 το	 Υπουργικό	 Συμβούλιο.	 	 Τα	
μέλη	 των	 Διοικητικών	 Συμβουλίων	 δεν	 έχουν	 μισθό,	 αλλά	 λαμβάνουν	 	 μια	
αποζημίωση	για	κάθε	συνεδρία.		
	



	

(3) Υπόκεινται	σε	εποπτεία	από	τον	αρμόδιο	Υπουργό.	 	Το	Υπουργικό	Συμβούλιο	έχει	
εξουσία	να	παύσει	οποιοδήποτε	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	αλλά	μόνο	με	
αιτιολογημένη	απόφαση.		Αιτιολογημένη	είναι	η	απόφαση	που	είναι	διατυπωμένη	
με	σαφήνεια	και	τέτοια	υπάρχει	μόνον	όταν	αναφέρεται	σε	συγκεκριμένα	στοιχεία.		
Σε	 περίπτωση	 παραίτησης	 ή	 παύσης	 ή	 θανάτου	 μέλους	 διοικητικού	 συμβουλίου,	
διορίζεται	αντικαταστάτης	για	το	υπόλοιπο	της	θητείας.		
	

(4) Δεν	 υπάρχουν	 μέτοχοι	 και	 θεωρούνται	 ότι	 είναι	 μη	 κερδοσκοπικοί	 οργανισμοί	 οι	
οποίοι	ανήκουν	στο	Κράτος.		
	

(5) Οι	 προϋπολογισμοί	 τους	 (με	 βάση	 τον	 νόμο	 194/1987),	 υποβάλλονται	 από	 τα	
Διοικητικό	Συμβούλιο	των	Ημικρατικών	Οργανισμών	στο	Υπουργικό	Συμβούλιο,	 το	
οποίο	τους	υποβάλλει	για	ψήφιση	στη	Βουλή	των	Αντιπροσώπων.		

(6) Η	 Βουλή	 ασκεί	 επίσης	 και	 κοινοβουλευτικό	 έλεγχο	 πέραν	 από	 την	 ψήφιση	 του	
προϋπολογισμού.		
	

(7) Υποβάλλουν	ετήσια	έκθεση	των	δραστηριοτήτων	τους	και	ελεγμένους	λογαριασμούς	
στο	Υπουργικό	Συμβούλιο,	το	οποίο	τους	υποβάλλει	και	στη	Βουλή.	
	

(8) Η	διοικητική	 τους	 δράση	 υπόκειται	 σε	 δικαστικό	 έλεγχο.	 	 Αυτό	 σημαίνει	 ότι	 στην	
καθημερινή	 δραστηριότητα	 τους	 οι	 αποφάσεις	 τους	 (είτε	 αυτές	 αφορούν	
διορισμούς,	 προαγωγές	 προσωπικού	 είτε	 ανάθεση	 προσφορών)	 είναι	 διοικητικές	
πράξεις	που	μπορούν	να	ελεγχθούν	από	το	Δικαστήριο).		
	

(9) Υπόκεινται	σε	έλεγχο	από	τον	Γενικό	Ελεγκτή	της	Δημοκρατίας.	
	

(10)	Τα	μέλη	των	Διοικητικών	Συμβουλίων	υποβάλλουν	δήλωση	συμφέροντος.	
	

(11)	Οι	υπάλληλοι	τους	έχουν	το	ίδιο	βασικά	νομικό	καθεστώς	(δικαιώματα,		
		υποχρεώσεις)	με	τους	δημόσιους	υπαλλήλους.	

	
Επισυνάπτεται	 ως	 Συνημμένο	 Α	 πίνακας	 των	 Ημικρατικών	 Οργανισμών	 και	 αρμόδια	
Υπουργεία.		
	
	
Β.	 ΟΙ	 ΒΑΣΙΚΕΣ	 ΠΡΟΝΟΙΕΣ	 ΤΟΥ	 ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ	 ΓΙΑ	 ΚΡΑΤΙΚΕΣ	 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	 (ΚΙΕ)	 ΚΑΙ	

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
	

Οι	 κυριότερες	 πρόνοιες	 σε	 σχέση	 με	 τις	 υποχρεώσεις	 Κυπριακών	 αρχών	 για	 τους	
Ημικρατικούς	Οργανισμούς	έναντι	της	Τρόικας	έχουν	ως	εξής:	

	
(i) Να	δημιουργήσουν	κατάλογο	περιουσιακών	στοιχείων	του	1/3	των	Ημικρατικών	

Οργανισμών	μέχρι	2ο	τρίμηνο	2013	και	των	υπόλοιπων	Ημικρατικών	Οργανισμών	
μέχρι	 3ο	 τρίμηνο	 2013.	 	 Αυτός	 ο	 κατάλογος	 θα	 δείξει	 ποιοι	 Ημικρατικοί	



	

Οργανισμοί	 θα	 μπορούσαν	 να	 υπόκεινται	 σε	 εκποίηση	 (divestment)	 ή	
αναδιάρθρωση	και	εκκαθάριση.			

	
(ii) Να	 ετοιμάσουν	 σχέδιο	 ενίσχυσης	 της	 διακυβέρνησης	 των	 Ημικρατικών	

Οργανισμών	σύμφωνα	με	τις	βέλτιστες	πρακτικές	διεθνώς	καθώς	και	προσχέδιο	
έκθεσης	που	να	αναθεωρεί	τις	λειτουργίες	και	τα	οικονομικά	των	Ημικρατικών	
Οργανισμών	μέχρι	3ο	τρίμηνο	2013.			

	
(iii) Να	ετοιμάσουν	έκθεση	εκτίμησης	των	επιχειρηματικών	προοπτικών	αυτών	των	

Ημικρατικών	 Οργανισμών,	 της	 δυνητικής	 έκθεσης	 της	 κυβέρνησης	 στους	
Ημικρατικούς	Οργανισμούς	και	το	πεδίο	που	υπάρχει	για	ομαλή	ιδιωτικοποίηση.			

	
(iv) Να	υιοθετήσουν	τις	απαραίτητες	νομικές	αλλαγές	για	την	εκπλήρωση	αυτής	της	

απαίτησης	μέχρι	4ο	τρίμηνο	2013	για	ομαλή	ιδιωτικοποίηση.			
	

(v) Να	 ξεκινήσουν	 ένα	σχέδιο	 ιδιωτικοποιήσεων	 για	 τη	 βελτίωση	 της	 οικονομικής	
αποδοτικότητας,	μέσα	από	την	ενίσχυση	του	ανταγωνισμού	και	την	ενθάρρυνση	
της	εισροής	κεφαλαίων,	καθώς	και	για	την	αποκατάσταση	της	βιωσιμότητας	του	
χρέους.	

	
(vi) Το	 σχέδιο	 (ιδιωτικοποιήσεων)	 θα	 πρέπει	 να	 εξετάσει	 τις	 προοπτικές	

ιδιωτικοποίησης	των	Ημικρατικών	Οργανισμών,	συμπεριλαμβανομένων,	μεταξύ	
άλλων,	 της	 Cyta	 (τηλεπικοινωνίες),	 της	 ΑΗΚ	 (ηλεκτρισμός),	 της	 Αρχής	 Λιμένων	
Κύπρου,	 καθώς	 και	 ακινήτων	 και	 γης.	 	 Για	 την	 ιδιωτικοποίηση	 των	 φυσικών	
μονοπωλίων	είναι	απαραίτητη	η	ύπαρξη	κατάλληλου	κανονιστικού	πλαισίου.		

	
(vii) Το	σχέδιο	ιδιωτικοποίησης	θα	πρέπει	να	βασίζεται	στην	έκθεση	αξιολόγησης	της	

λειτουργίας	 και	 της	 οικονομικής	 κατάστασης	 των	 Ημικρατικών	 Οργανισμών,	
καθώς	και	απογραφή	των	περιουσιακών	στοιχείων	τους.			

	
(viii) Το	 σχέδιο	 ιδιωτικοποίησης	 θα	 δημιουργηθεί	 μετά	 από	 διαβούλευση	 με	 τους	

εταίρους	 στο	 πρόγραμμα	 (δηλ.	 την	 Τρόικα),	 συμπεριλαμβανομένων	
χρονοδιαγραμμάτων	για	τα	συγκεκριμένα	περιουσιακά	στοιχεία	και	ενδιάμεσων	
μέτρων	μέχρι	3ο	τρίμηνο	2013.			

	
(ix) Παράλληλα,	 το	 συγκεκριμένα	 νομικό	 και	 θεσμικό	 πλαίσιο	 για	 τη	 διαδικασία	

ιδιωτικοποίησης	θα	ετοιμασθεί	μέχρι	3ο	τρίμηνο	2013,	και	θα	εφαρμοσθεί	μέχρι	
4ο	τρίμηνο	2013,	μετά	από	διαβούλευση	με	τους	εταίρους	στο	πρόγραμμα		(δηλ.	
την	Τρόικα)	και		

	
(x) Το	σχέδιο	ιδιωτικοποίησης	που	θα	προσδιοριστεί	από	την	Κυβέρνηση	μετά	από	

διαβούλευση	 με	 τους	 εταίρους,	 (δηλ.	 την	 Τρόικα)	 	 στο	 πρόγραμμα	 θα	
εξασφαλίσει	 	 τουλάχιστο	Ευρώ	1	δισεκατομμύριο	μέχρι	το	τέλος	της	περιόδου	
του	προγράμματος	και	πρόσθετα	Ευρώ	400	εκατομμύρια	το	αργότερο	μέχρι	το	
2018.		



	

	
Τα	πιο	πάνω	βρίσκονται	στις	σελίδες	134	και	135	του	Μνημονίου,	Συνημμένο	Β.		
	
Η	 πιο	 επικίνδυνη	 πρόνοια	 αφορά	 την	 υποχρέωση	 το	 σχέδιο	 ιδιωτικοποιήσεων	 να	
δημιουργηθεί	μετά	από	διαπραγμάτευση	με	την	Τρόικα	και	στην	βάση	έκθεσης	αξιολόγησης,	
τον	συντάκτη	της	οποίας	θα	επιβάλει	με	βεβαιότητα	η	Τρόικα.		Αυτό	στην	πράξη	σημαίνει	
ότι	το	όποιο	σχέδιο	ιδιωτικοποιήσεως	θα	καθορισθεί	από	την	Τρόικα	και	θα	εξυπηρετεί	τους	
δικούς	της	στόχους	και	προτεραιότητες.			Αυτό	έχει	αποδείξει	η	μέχρι	σήμερα	πρακτική.		Το	
προηγούμενο	της	PimCo	και	Alvarez	&	Marshall	και	η	καταστροφή	των	Τραπεζών	δεν	αφήνει	
αμφιβολία.		
	
Η	βιασύνη	της	Κυβέρνησης	για	την	ιδιωτικοποίηση	των	Ημικρατικών	Οργανισμών	σε	αυτή	
τη	 φάση	 δεν	 εξυπηρετεί	 παρά	 μόνο	 ιδεολογικούς	 δογματισμούς	 που	 θέλουν	 να	
μετατρέψουν	τα	μονοπώλια	των	Ημικρατικών	Οργανισμών	σε	ιδιωτικά	μονοπώλια.			
	
Για	την	Συμμαχία	Πολιτών	η	πιο	πάνω	διαδικασία	δεν	είναι	τίποτε	άλλο	παρά	άρον	–άρον	
ξεπούλημα	 των	 Ημικρατικών	 Οργανισμών.	 Το	 αποτέλεσμα	 θα	 είναι	 ένα	 σχέδιο	
ιδιωτικοποιήσεων	στα	μέτρα	της	Τρόικας	και	όχι	προς	όφελος	των	Ημικρατικών	Οργανισμών	
και	 του	 Κράτους.	 Τονίζετε	 ότι	 κανένας	 λογικός	 επιχειρηματίας	 δεν	 θα	 πουλούσε	 την	
περιουσία	 του	 σε	 περίοδο	 κρίσης.	 Πόσο	 μάλλον	 ένα	 Κράτος	 τη	 δημόσια	 περιουσία	 σε	
συνθήκες	 καταναγκαστικής	 πώλησης	 προς	 εξόφληση	 χρέους.	 Διαφωνούμε	 έντονα	 με	 το	
επιχειρούμενο	 ξεπούλημα	 των	 Ημικρατικών	 Οργανισμών	 για	 να	 ικανοποιηθούν	 οι	
απαιτήσεις	της	Τρόικας	και	οι	ιδεοληψίες	της	Κυβέρνησης.		Από	την	άλλη	η	κατάσταση	δεν	
μπορεί	να	παραμείνει	ως	έχει.			
	
Η	πρόταση	μας	για	εισαγωγή	Στρατηγικού	Επενδυτή	απαντά	όλα	τα	ζητήματα.		Εξασφαλίζει	
το	 μέλλον	 των	 Ημικρατικών	 Οργανισμών,	 των	 θέσεων	 εργασίας,	 την	 ποιότητα	 των	
υπηρεσιών	ενώ	από	την	δημιουργηθήσα	υπεραξία	με	την	εισαγωγή	Στρατηγικού	Επενδυτή	
οι	 Ημικρατικοί	 Οργανισμοί	 θα	 αυξήσουν	 την	 κερδοφορία	 τους	 και	 θα	 μπορούν	 να	
συνεισφέρουν	(υπό	μορφή	μερίσματος)	στην	εξόφληση	του	Κρατικού	χρέους.			
	
Υπενθυμίζεται	 η	 σαφέστατη	 προεκλογική	 δέσμευση	 του	 Πρόεδρου	 της	 Δημοκρατίας	 σε	
δημόσια	επιστολή	του	προς	τους	εργαζόμενους	των	Ημικρατικών	Οργανισμών:	«Η	δική	μας	
θέση	είναι	ξεκάθαρη	και	καταγράφεται	με	απόλυτη	σαφήνεια	στο	Πλαίσιο	Συμφωνίας	των	
Κομμάτων	ΔΗΣΥ	και	ΔΗΚΟ	που	αποτελεί	την	πολιτική	βάση	της	δικής	μας	υποψηφιότητας.		
Ότι	 δηλαδή	 τασσόμαστε	 ξεκάθαρα	 ενάντια	 στην	 ιδιωτικοποίηση	 των	 κερδοφόρων	
ημικρατικών	οργανισμών	(CYTA,	AHK,	Αρχή	Λιμένων»	

	
Γ.	 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ	 ΓΡΑΜΜΕΣ	 ΤΟΥ	 OECD	 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ	 ΜΕ	 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΚΡΑΤΟΣ	
	
Ένας	καλός	οδηγός	που	θα	μπορούσε	να	χρησιμοποιηθεί	στους	Ημικρατικούς	Οργανισμούς		για	
τα	 ζητήματα	 Εταιρικής	 Διακυβέρνησης	 είναι	 η	 σχετική	 έκδοση	 του	 Οργανισμού	 Οικονομικής	
Συνεργασίας	 και	 Ανάπτυξης	 (ΟΟΣΑ)	 “Εταιρική	 Διακυβέρνηση	 για	 Οργανισμούς	 Κρατικής	
Ιδιοκτησίας”.		Δείτε	Συνημμένο	Γ.		



	

	
Δ.	 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ	ΠΟΛΙΤΩΝ		
	
Η	 σημερινή	 κατάσταση	 και	 οι	 στρατηγικές	 προκλήσεις	 για	 τους	 Ημικρατικούς	
Οργανισμούς:	
	
Το	2013	βρίσκει	τους	Ημικρατικούς	Οργανισμούς	στο	πιο	κομβικό	σημείο	από	της	ιδρύσεως	
τους	 ως	 δημόσιων	 οργανισμών	 κοινής	 ωφέλειας.	 Οι	 Ημικρατικοί	 Οργανισμοί	
αδιαμφισβήτητα	συνέβαλαν,	και	συνεχίζουν	να	συμβάλλουν,	στην	ποιοτική	αναβάθμιση	της	
κοινωνικής	 ζωής	 και	 στην	 οικονομική	 ανάπτυξη	 της	 χώρας	 μας.	 	 Έχουν	 αιμοδοτήσει	 και	
αιμοδοτούν	τον	Κρατικό	προϋπολογισμό	διαχρονικά	και	σε	ιδιαίτερα	δύσκολες	συνθήκες	για	
τα	δημόσια	οικονομικά.		
	
Έχουν	δυνατότητες	και	πλεονεκτήματα	αλλά	επίσης	αδυναμίες	και	κινδύνους.		Από	την	μια	
έχουν	ψηλής	 τεχνολογίας,	 ποιότητας	 και	 αξίας	 υποδομές,	 άριστο	 (στην	πλειοψηφία	 του)	
προσωπικό	 και	 δυνατή	 εταιρική	 ταυτότητα,	 από	 την	 άλλη	 όμως,	 δεν	 έχουν	 τα	 ταμειακά	
αποθέματα	 που	 είχαν	 προηγουμένως,	 έχουν	 ψηλό	 και	 ανελαστικό	 λειτουργικό	 κόστος,	
μερίδα	 προσωπικού	 έχει	 νοοτροπία	 δημοσίου	 υπαλλήλου,	 ενώ	 οι	 αντιπαραγωγικές	 και	
γραφειοκρατικές	διαδικασίες	είναι	διάχυτες	σε	όλους	τους	τομείς.		
	
Στη	 σημερινή	 συγκυρία	 (i)	 με	 το	 πιο	 πάνω	 εξωτερικό	 και	 εσωτερικό	 περιβάλλον,	 (ii)	 την	
πρωτοφανή	 οικονομική	 κρίση	 και	 κοινωνική	 δυστυχία	 στον	 τόπο	 μας	 και	 την	 (iii)	 την	
απαξίωση	του	«κομματικοποιημένου»	μοντέλου	διοίκησης	των	Ημικρατικών	Οργανισμών,		
οι	 Ημικρατικοί	 Οργανισμοί	 καλούνται	 να	 επιλύσουν	 κρίσιμα	 οικονομικά,	 διοικητικά,	
επιχειρησιακά	και	άλλα	προβλήματα	και	δυσχέρειες	που	απαιτούν	σοβαρές,	γρήγορες	και	
τολμηρές	αποφάσεις	και	δράσεις	για	την	αντιμετώπιση	τους.			
	
Μεταξύ	των	στελεχών	και	υπαλλήλων	των	Ημικρατικών	Οργανισμών	αλλά	και	ευρύτερα	σε	
άλλους	 συμμέτοχους	 –	 ενδιαφερόμενους	 στην	 κοινωνία,	 είναι	 διάχυτη	 η	 απαξίωση	 των	
Ημικρατικών	 Οργανισμών,	 η	 έλλειψη	 ηθικού	 οράματος	 και	 ηγεσίας.	 	 Οι	 Ημικρατικοί	
Οργανισμοί	για	να	αντιμετωπίσουν	τα	προβλήματα	αυτά	και	να	επιτελέσουν	με	επιτυχία	την	
αποστολή	τους	πρέπει	να	υποστούν	δραστικές	αλλαγές.		
	
Μέσα	 από	 μια	 εξωστρεφή	 επιχειρηματική	 πολιτική	 να	 εκπονήσουν	 ένα	 ορθολογικό	 και	
μακρόπνοο	στρατηγικό	σχεδιασμό	με	σταδιακούς	στόχους	για	την	επιβίωση,	την	ανάκαμψη,	
τη	 σταθερή	 ανάπτυξη,	 την	 ανταγωνιστικότητα	 και	 τελικά	 την	 επικράτηση	 των	 ως	 άνω	
πρωταγωνιστών	στους	τομείς	που	δραστηριοποιούνται.		Χρειάζεται	εκ	βάθρων	αλλαγή	του	
νομικού	τους	πλαισίου.		
	
Είναι	 κοινή	παραδοχή	ότι	 το	 κομματικό	 κατεστημένο	 για	δεκαετίες	 χρησιμοποιούσε	 τους	
Ημικρατικούς	Οργανισμούς	ως	φέουδα	για	εξυπηρέτηση	των	δικών	του	σκοπιμοτήτων	που	
ήταν	εις	βάρος	των	συμφερόντων	των	πολιτών	και	των	ίδιων	των	Ημικρατικών	Οργανισμών.	
Τα	φαινόμενα	διαφθοράς	και	διαπλοκής	που	αποκαλύπτονται	σήμερα	αποτελούν	προϊόν	
της	κομματοκρατίας	και	είναι	απλά	η	κορυφή	του	παγόβουνου.		
	



	

Η	 διαφθορά	 και	 η	 διαπλοκή	 στους	 Ημικρατικούς	 Οργανισμούς	 είναι	 προϊόν,	 (i)	 του	
αναξιοκρατικού	συστήματος	διορισμού	με	κομματικές	 ταυτότητες,	ατόμων	που	δεν	είχαν	
ούτε	 τα	 προσόντα,	 ούτε	 τις	 ικανότητες	 να	 διοικήσουν	 τέτοιους	 οργανισμούς	 και	 (ii)	 της	
διαπλοκής	μεταξύ	αναξίων	Διοικητικών	Συμβουλίων,	χωρίς	σπονδυλική	στήλη	Διευθύνσεων	
και	του	Συντεχνιακού	παραγοντισμού.			
	
Όσοι	σήμερα	χύνουν	κροκοδείλια	δάκρυα	για	 το	μέλλον	 των	Ημικρατικών	Οργανισμών	ή	
σηκώνουν	το	λάβαρο	της	κρατικής	τους	ιδιοκτησίας,	θα	πρέπει	να	κοιτάξουν	τον	εαυτό	τους	
στον	καθρέφτη.		Είναι	οι	ίδιοι	που	είχαν	την	διεύθυνση	των	Ημικρατικών	Οργανισμών	για	
δεκαετίες,	τους	απαξίωσαν,	τους	καταρράκωσαν	και	οδήγησαν	σε	ανυποληψία.		Είναι	από	
τις	 σάρκες	 των	 Ημικρατικών	 Οργανισμών	 που	 τρέφονταν	 οι	 διάφοροι	 κρατικοδίαιτοι	
επιχειρηματίες,	οργανώσεις	και	παρατρεχάμενοι.		Σήμερα,	όλοι	αυτοί	δεν	έχουν	δικαίωμα	
να	ομιλούν,	είναι	η	αιτία	της	κατάντιας	και	των	προβλημάτων	των	Ημικρατικών	Οργανισμών.		
Και	συνεπώς	μέρος	του	προβλήματος	και	όχι	της	λύσης.		
	
Συγκεκριμένες	Εισηγήσεις		
	
Στόχος	οι	Ημικρατικοί	Οργανισμοί	ενώ	θα	παραμείνουν	υπό	τον	έλεγχο	του	Κράτους	να	είναι	
επικερδείς	ανταγωνιστικοί,	διατηρώντας	ψηλά	μερίδια	αγοράς,	εξαιρετικής	ποιότητας	και	
σε	 λογικές	 τιμές	 υπηρεσίες,	 προς	 όφελος	 της	 οικονομίας	 του	 τόπου	 και	 της	 Κυπριακής	
κοινωνίας.	
	
(α)	 Νέος	 Ιδρυτικός	 Νόμος,	 εκ	 βάθρων	 αλλαγή	 υφιστάμενου	 νομικού	 πλαισίου	 και	

εκσυγχρονισμός	
	
	

	Στόχος:	
	
(i) Ευελιξία,	
(ii) σύγχρονη	εταιρική	διακυβέρνηση,	
(iii) αυστηρός	εποπτικός	έλεγχος,	
(iv) χρηστή	διοίκηση,	διαφάνεια	και	αξιοκρατία,	
(v) απαλλαγή	από	κομματικό	παρεμβατισμό	και	συνδικαλιστικό		

παραγοντισμό.		
	
Αποτελεί	απόλυτη	αναγκαιότητα	εκ	βάθρων	αλλαγή	και	ο	εκσυγχρονισμός	του	νομικού	και	
θεσμικού	πλαισίου	λειτουργίας	των	Ημικρατικών	Οργανισμών.	Για	αύξηση	της	αυτονομίας	
και	ευελιξίας	στη	λήψη	αποφάσεων	και	απεξάρτηση	από	γραφειοκρατικές	αγκυλώσεις	και	
χρονοβόρες	κρατικές	διαδικασίες	(π.χ.	εγκρίσεις	πολιτικής,	προϋπολογισμοί	κ.ά.).	Η	θεσμική	
αυτή	 αλλαγή	 είναι	 απόλυτα	 αναγκαία,	 (i)	 για	 την	 αποτελεσματική	 λειτουργία	 των	
Ημικρατικών	Οργανισμών	στο	ανταγωνιστικό	και	ευμετάβλητο	επιχειρηματικό	περιβάλλον	
δραστηριοποίησης	τους	και	 (ii)	 για	την	προσέλκυση	του	καλύτερου	δυνατού	Στρατηγικού	
Επενδυτή.		
	
	



	

(β)	 Εισαγωγή	Στρατηγικού	Επενδυτή:	
	

Η	πρότασή	της	Συμμαχίας	Πολιτών	βρίσκεται	στον	αντίποδα	της	ιδιωτικοποίησης	και	είναι	η	
μόνο	εναλλακτική	επιλογή.	 	Η	κατάσταση	ως	έχει	δεν	μπορεί	να	συνεχίσει.	Εισηγούμαστε	
την	 	 εισαγωγή	 στους	 Ημικρατικούς	 Οργανισμούς	 Στρατηγικών	 Επενδυτών	 οι	 οποίοι	 να	
δραστηροποιούνται	στο	αντικείμενο	των	Ημικρατικών	Οργανισμών	με	συμμετοχή	που	δεν	
θα	 ξεπερνά	το	25%,	έτσι	ώστε	 το	δημόσιο	να	διατηρήσει	 τον	έλεγχο	και	 το	πλειοψηφικό	
πακέτο.		

	
Ταυτόχρονα	με	τη	συμμετοχή	των		Στρατηγικών	Επενδυτών		θα	μπορέσουν	οι	Ημικρατικοί	
Οργανισμοί	 να	 ενισχυθούν	με	 σύγχρονες	 τεχνολογίες,	 τεχνογνωσία	 και	 κεφάλαια,	 για	 να	
προσφέρουν	 ποιοτικές	 υπηρεσίες	 με	 χαμηλότερο	 κόστος	 στους	 πολίτες.	 	 Θα	 εισρεύσουν	
επίσης	στο	Κράτος	έσοδα.	Ο	Στρατηγικός	Επενδυτής	πρέπει	να	αναλάβει	τη		διοίκηση	των	
οργανισμών	και	θα	συμβάλλει		στον	εκσυγχρονισμό	τους.	Με	αυτό	τον	τρόπο	θα	εμπεδωθεί	
επίσης	η	χρηστή	διοίκηση	μακριά	από	την	διαφθορά,	την	διαπλοκή	και	την	κομματοκρατία.			
	
Με	την	επιλογή	αυτή	θα	διασφαλιστεί	το	ιδιοκτησιακό	καθεστώς	των	Ημικρατικών	Οργανισμών,	
η	 επιβίωση	 τους	 αλλά	 και	 το	 κράτος	 θα	 έχει	 περισσότερα	 έσοδα	 από	 την	 αποδοτικότερη	
λειτουργία	τους.			
	
Ο	Στρατηγικός	Επενδυτής	θα	πρέπει	να	επιλέγει,	μεταξύ	άλλων,	και	στην	βάση	επιχειρηματικού	
σχεδίου	 που	 θα	 παρουσιάσει	 και	 θα	 περιλαμβάνει	 τις	 στρατηγικές	 του	 επιδιώξεις	 για	 τον	
Ημικρατικό	Οργανισμό	στον	οποίο	αποσκοπεί	να	συμμετάσχει.		
	
Συνεπώς	και	επιγραμματικά	:	

	
(i)	 Μειοψηφικό	πακέτο	μετοχών	σε	Στρατηγικό	Επενδυτή	(25%),		
(ii)	 Διοίκηση	και	Διεύθυνση	σε	Στρατηγικό	Επενδυτή,		
(iii)	 Διεθνής	 διαγωνισμός	 αποκλειστικά	 μεταξύ	 εταιρειών	 που	 δραστηριοποιούνται	

στους	σχετικούς	τομείς,	
(iv)	 Επιλογή	Στρατηγικού	Επενδυτή	από	ειδικά	καταρτισμένη	Κυβερνητική	επιτροπή	

και	επικύρωση	από	Βουλή	των	Αντιπροσώπων,		
(v)	 Πώληση	μεριδίου	Στρατηγικού	Επενδυτή	μόνο	με	συγκατάθεση	του	Κράτους,	
(vii)		 Υποχρέωση	διακράτησης	μεριδίου	Στρατηγικού	Επενδυτή	για	σημαντική	περίοδο	

ετών.		
	
(γ)	 Εποπτικός	Έλεγχος:	
	

(i) Εσωτερικός	Έλεγχος		
(ii) Εσωτερικός	Κώδικας	Συμπεριφοράς		
(iii) Ελεγκτική	Υπηρεσία		
(iv) Κοινοβουλευτικός	Έλεγχος	
(v) Ρυθμιστικές	Αρχές		
(vi) Επιτροπή	Ανταγωνισμού		

	



	

Ο	Εσωτερικός	Έλεγχος	πρέπει		να	αναβαθμισθεί	σε	σχετική	υπηρεσία	υπόκειται	κατευθείαν	
στο	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 και	 να	 διαθέτει	 ικανούς	 πόρους	 να	 επιτελέσει	 το	 ρόλο	 του.		
Σημερινά	οξύμωρα:	 	Σε	περισσότερους	Ημικρατικούς	Οργανισμούς	δεν	υπάρχει	υπηρεσία	
Εσωτερικού	Ελέγχου	ή	εκεί	που	υπάρχει	 είναι	υποστελεχομένη,	υπόκειται	στην	εποπτεία	
Γενικού	Διευθυντή	και	έχει	στην	ουσία	διακοσμητικό	χαρακτήρα.	 	Ο	Εσωτερικός	Ελεγκτής	
δεν	έχει	εχέγγυα	ανεξαρτησίας	ούτε	προστατεύεται	κατά	την	εκπλήρωση	των	καθηκόντων	
του	αφού	η	ανέλιξη	του	(π.χ.	προαγωγή)	εξαρτάται	απ’	αυτούς	που	ελέγχει!			

	
Στους	περισσότερους	εάν	όχι	όλους	τους	Ημικρατικούς	Οργανισμούς	 	δεν	υπάρχει	επίσης	
εφαρμοζόμενος	 εσωτερικός	 κώδικας	 συμπεριφοράς	 που	 να	 διέπει	 διάφορα	 θέματα	
επαγγελματικής	 συμπεριφοράς	 και	 ηθικής,	 όπως	 αποδοχή	 από	 αξιωματούχους	 δώρων	 ή	
άλλων	 ωφελημάτων	 (π.χ.	 δωρεάν	 συμμετοχές	 σε	 συνέδρια	 στο	 εξωτερικό,	 ημερίδα	 σε	
ξενοδοχεία	 με	 διανυκτέρευση	 κ.α.),	 σχέσεις	 με	 προμηθευτές	 και	 άλλους	 ιδιωτικούς	
οικονομικούς	 φορείς	 που	 σχετίζονται	 με	 δραστηριότητες	 του	 Οργανισμού	 κλπ.	 Έτσι,	 ο	
χειρισμός	θεμάτων	επαγγελματικής	ηθικής	επαφίεται	συνήθως	στη	συνείδηση	και	την	κρίση	
του	κάθε	λειτουργού	των	Ημικρατικών	Οργανισμών,	όπως	αυτοί	το	αντιλαμβάνονται	και	το	
ερμηνεύουν.		
	
(δ)	 Εργαζόμενοι:		
	

(i) μέτοχοι,	 με	 μετατροπή	 δανείων	 Ημικρατικών	 Οργανισμών	 ή	 Ταμείων	
Συντάξεων	σε	μετοχές,		

(ii) ένα	 εκπρόσωπο	 στο	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 που	 θα	 εκλέγεται	 με	 μυστική	
ψηφοφορία	από	όλους	τους	υπαλλήλους,	

(iii) σχέδιο	εθελούσιας	αποχώρησης,	
(iv) Κατοχύρωση	εργασιακών	δικαιωμάτων,		
(v) Νέο	Σύστημα	Προσλήψεων	και	Προαγωγών.		

	
Σε	σχέση	με	το	Νέο	Σύστημα	Προσλήψεων	και	Προαγωγών		αυτό	πρέπει	να	περιέχει	τα	εξής	
στοιχεία:	
	

(i) Να	 βοηθά	 στο	 να	 επιλέγονται	 οι	 καταλληλότεροι	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 για	
προαγωγή,	

(ii) Να	είναι	δίκαιο,	αμερόληπτο	και	ίσο	απέναντι	σε	όλους,	
(iii) να	 βασίζεται	 σε	 προκαθορισμένα,	 ορθά	 επιλεγμένα,	 με	 προαποφασισμένη	

βαρύτητα,	μετρήσιμα	κριτήρια,	
(iv) η	 επιτροπή	 προαγωγών	 να	 απαρτίζεται	 αποκλειστικά	 από	 Υπηρεσιακούς	

(Διευθυντές)	 για	 κρίσεις	 μέχρι	 το	 επίπεδο	 του	 Τμηματάρχη.	 Για	 κρίσεις	 από	
Διευθυντή	Β	και	πάνω,	αρμόδιο	θα	είναι	το	Συμβούλιο	Προαγωγών	(4	μέλη	του	
ΔΣ	και	4	μέλη	της	ΑΕΔ	περιλαμβανομένου	και	του	ΑΕΔ),		

(v) δεν	επιτρέπεται	οποιαδήποτε	ανάμιξη	και	εμπλοκή	συντεχνιών	στη	διαδικασία	
παρά	μόνον	σαν	παρατηρητών.		

	
Σε	σχέση	με	την	πρόταση	του	ΔΗΣΥ	για	διενέργεια	προσλήψεων	και	προαγωγών	από	ΕΔΥ	
θεωρούμε	ότι	αν	η	πρόταση	αυτή	υιοθετηθεί,	αντί	να	διορθωθεί	ριζικά	το	πρόβλημα,	που	



	

είναι	 το	 ότι	 οι	 προσλήψεις	 και	 οι	 προαγωγές	 γίνονται	 με	 «ρουσφέτι»	 για	 εξυπηρέτηση	
κομματικών	 και	 άλλων	 ιδιοτελών	 συμφερόντων,	 απλά	 θα	 αντικατασταθεί	 ο	 φορέας	
εκτέλεσης	 του	 «ρουσφετιού».	 Θα	 πρόκειται	 δηλαδή	 απλά	 για	 μετάβαση	 από	
αποκεντρωμένο	 «ρουσφέτι»	 σε	 μια	 ολιστική	 και	 συγκεντρωτική	 προσέγγιση	 του	
«ρουσφετιού».	 Αναπόφευκτα	 αυτή	 η	 μετάθεση	 της	 αρμοδιότητας	 από	 τα	 εκάστοτε	
Διοικητικά	 Συμβούλια	 	 στην	 ΕΔΥ,	 χωρίς	 παράλληλη	 εισαγωγή	 σωστής	 διαδικασίας	
προσλήψεων	και	προαγωγών,	δεν	θα	επιφέρει	τα	προσδοκώμενα	αποτελέσματα	αφού	και	
οι	διορισμοί	των	μελών	της	ΕΔΥ	γίνονται	επίσης	με	κομματικά	κριτήρια.				

	
Παράλληλα	 η	 πρόταση	 για	 αύξηση	 των	 μελών	 της	 ΕΔΥ	 από	 5	 σε	 7	 θα	 βολέψει	 ακόμα	 2	
"κομματικούς	 παράγοντες"	 με	 κόστος	 υπολογιζόμενο	 για	 το	 Κράτος	 πέραν	 των	 €100.000	
ετησίως	για	κάθε	καινούργιο	μέλος.			

	
Οι	υπόλοιπες	εισηγήσεις	του	ΔΗΣΥ	εμπεριέχονται	ήδη	στην	υφιστάμενη	Νομοθεσία,	εκτός	
από	το	νεοφανές	«προσόν»	των	Διοικητικών	Συμβούλων	«να	πιστεύουν	στην	πολιτική	της	
Κυβέρνησης	 και	 στις	 δεσμεύσεις	 που	 έχει	 αναλάβει	 ως	 Κράτος	 η	 Κύπρος	 έναντι	 των	
δανειστών	της	και	να	έχουν	γνώσεις	αποκρατικοποιήσεων».		Δηλαδή	με	λίγα	λόγια	να	είναι	
αποκλειστικά	στελέχη	του	ΔΗΣΥ,	ΔΗΚΟ	και	του	ΕΥΡΩΚΟ!!	
	
(ε)	 Εταιρική	Διακυβέρνηση:	

	
(i) Υιοθέτηση	βέλτιστων	Αρχών	Εταιρικής	διακυβέρνησης	με	βάση		

κατευθυντήριες	γραμμές	(OOΣA)		και	
(ii)	 υιοθέτηση	Νόμων	και	κανονισμών	ΧΑΚ,	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς	και	Περί	

Εταιρειών	Νόμου	που	αφορούν	εταιρική	διακυβέρνηση		
	

(στ)	 Ποινική	και	Αστική	ευθύνη	μελών	Διοικητικού	Συμβουλίου		
	

Σήμερα	 δια	 Νόμου	 οι	 Διοικητικοί	 Σύμβουλοι	 δεν	 υπέχουν	 οιασδήποτε	 ευθύνης	 είναι	
ανεύθυνοι	για	τις	πράξεις	ή	παραλείψεις	τους	κατά	την	άσκηση	των	καθηκόντων	τους.	Με	
τις	τροποποιήσεις	στο	νομικό	πλαίσιο	που	εισηγούμαστε	οι	Διοικητικοί	Σύμβουλοι	θα	έχουν	
τις	ποινικές	και	αστικές	ευθύνες	που	προβλέπει	,	μεταξύ	άλλων,	ο	περί	Εταιρειών	Νόμος	και	
η	νομοθεσία	και	κανονισμοί	του	ΧΑΚ	και	της	Κεφαλαιαγοράς.		

	
(ζ)	 Διοικητικό	Συμβούλιο:		

	
(i) 10μελές	με	3ετή	θητεία,	εξ’	ημισείας	μεταξύ	Κράτους	και	Στρατηγικού		

Επενδυτή,				
(ii)		 λογοδοσία,		
(iii)		 παραγωγικότητα,		
(iv)						διορισμός	εκτελεστικών	Διευθυντών	από	Στρατηγικό	Επενδυτή,	
(v)							περιορισμός	καθηκόντων	σε	χάραξη	στρατηγικής	και	εποπτεία.		

	
Τα	 Διοικητικά	 Συμβούλια	 των	 Ημικρατικών	 Οργανισμών	 πρέπει	 να	 απαλλαγούν	 από	
καθήκοντα	 διαχειριστικής	 φύσεως	 και	 καθημερινής	 λειτουργίας	 των	 Ημικρατικών	



	

Οργανισμών	για	να	μπορέσουν	να	επικεντρωθούν	απερίσπαστα	στον	πραγματικό	τους	ρόλο	
που	πρέπει	να	είναι	η	χάραξη	στρατηγικής	και	η	εποπτεία	της	εταιρικής	διακυβέρνησης	των	
Οργανισμών	τους	οποίους	διοικούν.		Οποιαδήποτε	άλλα	καθήκοντα	εκτελεστικής	φύσεως	
θα	 πρέπει	 να	 αφήνονται	 στους	 υπηρεσιακούς	 λειτουργούς	 του	 κάθε	 Ημικρατικού	
Οργανισμού	και	στους	εσωτερικούς	θεσμούς	και	διαδικασίες.			

	
Στην	 ΑΤΗΚ	 μέχρι	 και	 διορισμοί	 καθαριστριών	 γίνονται	 από	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιου	 και	 με	
συνεντεύξεις!		Πρόκειται	για	πρακτική	ξεπερασμένη,	αντιαναπτυξιακή,	που	πραγματικά	όχι	μόνο	
δεν	προσθέτει	θετική	αξία	αλλά	αντιθέτως	τροφοδοτεί	τη	μάστιγα	των	πελατειακών	σχέσεων	των	
πολιτών	με	το	κομματικό	σύστημα	και	σίγουρα	βρίσκεται	έξω	από	τα	διεθνή	θέσμια	σύγχρονων	
και	αποτελεσματικών	επιχειρήσεων	και	οργανισμών.	
	
Πρέπει	να	τολμήσουμε	να	υιοθετήσουμε	και	εφαρμόσουμε	τη	θέση	ότι	το	Διοικητικό	Συμβούλιο			
του	Οργανισμού	πρέπει	να	αξιολογείται	και	να	κρίνεται	από	τους	μετόχους	που	το	διορίζουν		με	
βάση	το	βαθμό	επίτευξης,	τόσο	των	στρατηγικών	όσο	και	των	ετήσιων	τακτικών	του	στόχων	και	
αποτελεσμάτων.	 Επίσης,	 κατά	 αναλογία	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 πρέπει	 να	 αξιολογεί	 και	 να	
κρίνει	την	ανώτατη	και	ανώτερη	εκτελεστική	διεύθυνση	του	Οργανισμού.	
	
Είναι	 αναγκαίος	 ο	 διορισμός	 ανεξάρτητων	 διοικητικών	 συμβούλων	 στους	 Ημικρατικούς	
Οργανισμούς,	απαλλαγμένων	από	κομματικές	δεσμεύσεις	και	εξαρτήσεις	οι	οποίες	πολλές	φορές	
είναι	τόσο	ασφυκτικές	που	δεν	τους	επιτρέπουν	να	λειτουργήσουν	με	στοιχειώδη	αμεροληψία	
και	αντικειμενικότητα,	ακόμη	και	στα	πιο	απλά	και	ξεκάθαρα	θέματα.	Θα	πρέπει	να	διορίζονται	
μέλη	στα	Διοικητικά	Συμβούλια	τα	οποία	να	είναι	ανθεκτικά	σε	αθέμιτες	εξωτερικές	παρεμβάσεις	
που	αντιστρατεύονται	το	συμφέρον	των	Ημικρατικών	Οργανισμών		και	των	πελατών	τους.	
	
(η)	 Διορισμός	Διοικητικών	Συμβουλίων:	

	
(i) να	προκηρύσσονται	δημόσια	οι	θέσεις	ώστε	να	μπορούν	όλοι	οι	πολίτες	που	

έχουν	τα	προσόντα	να	εκδηλώσουν	ενδιαφέρον.			
(ii) δημόσια	ανακοίνωση	ονομάτων	υποψηφίων	και	βιογραφικών			

σημειωμάτων	τους,		
(iii) Για	 Διοικητικούς	 Συμβούλους	 που	 θα	 προτείνονται	 από	 το	 Κράτος	 να	

δημιουργηθεί	μόνιμη		Aνεξάρτητη	Αρχή	Δημοσίων	Διορισμών	(ΑΑΔΔ),	
(iv) Εισήγηση	 από	 ΑΑΔΔ	 προς	 Υπουργικό	 Συμβούλιο	 μικρής	 λίστας	 ονομάτων	

(short	list)	
(v) Η	τελική	πλήρως	αιτιολογημένη	απόφαση	από	το	Υπουργικό	Συμβούλιο	στην	

βάση	και	μόνο	εισηγήσεως	ΑΑΔΔ.	
	
ΑΑΔΔ:	 Διασφαλίζει	ότι	διορισμοί	αξιωματούχων	σε	δημόσιες	θέσεις	γίνονται	αξιοκρατικά.		
Δεν	 διορίζει	 αλλά	 συμμετέχει	 σε	 καθορισμένη	 διαδικασία,	 ελέγχει	 εφαρμογή	 της	 και	
διεξαγάγει	διαδικασία	επιλογής	υποψηφίων	προτείνοντας	κατάλογο	υποψηφίων	από	τους	
οποίους	το	Υπουργικό	Συμβούλιο	αναγκαστικά	επιλέγει.	
	



	

Είναι	αντίστοιχος	θεσμός	του	Commission	of	Public	Appointments		της	Μεγάλης	Βρετανίας.		
Μπορεί	να	αποτελείται	από	εκάστοτε	Γενικό	Εισαγγελέα,	Επίτροπο	Διοικήσεων	και	Γενικό	
Ελεγκτή	ή	Επιτροπή	Μεταρρύθμισης	Δημόσιας	Διοίκησης.		
	
(θ)	 Προσόντα	/	Ασυμβίβαστα:	

	
(i)	 Να	καθορισθούν	με	Νόμο	συγκεκριμένα	προαπαιτούμενα	μετρήσιμα	

προσόντα,	 σχετικά	 με	 αντικείμενο	 και	 τις	 δραστηριότητες	 των	
Ημικρατικών	Οργανισμών,	

(ii)		 πόθε	έσχες:	πριν,	κατά	την	διάρκεια	και	μετά	την	λήξη	της	δήλωσης	
περιουσιακών	 στοιχείων	 πριν	 αναλάβουν	 καθήκοντα	 και	 μετά	 το	
πέρας	της	θητείας	τους,			

(ii)	 	να	μην	υπάρχει	σύγκρουση	συμφερόντων,		
(iii)	 προηγούμενη	πείρα	και	γνώσεις	στην	διοίκηση	μεγάλων	οργανισμών,		
(iv)	 αποκλείονται	στελέχη	ή	αξιωματούχοι	κομμάτων	και		
(v)	 περιορισμός	κατοχής	του	αξιώματος	για	2	θητείες		

	
	
	
Η	 εισήγηση	 μας	 για	 σαφή	 προσόντα,	 δημόσια	 και	 διαφανή	 διαδικασία,	 δημιουργία	 ΑΑΑΔ	
εγγυάται:	

(i) επιλογή	καλύτερων	και			
(ii) πολιτική	ευθύνη	διορισμού	παραμένει	σε	Κυβέρνηση.		

	
	
	
Κίνητρα	και	αμοιβές	Διοικητικών	Συμβούλων	και	Διευθυντών		
	
Πρέπει	να	αυξηθεί	η	αντιμισθία	των	μελών	των	Διοικητικών	Συμβουλίων			του	Οργανισμού,	έτσι	
ώστε	 να	 διασφαλίζεται	 η	 προσέλκυση	 των	 καλυτέρων	 και	 πλέον	 κατάλληλων	 στελεχών	
δεδομένων	και	των	προσωπικών	αστικών	και	ποινικών	ευθυνών.			Το	έργο	που	αναμένεται	να	
επιτελέσουν	τα	μέλη	του		είναι	δυσανάλογα	μεγάλο	και	σημαντικό	σε	σχέση	με	την	αμοιβή	τους.	
Αυτό	το	γεγονός	φαίνεται	ότι	σε	μερικές	περιπτώσεις	λειτουργεί	ως	αντικίνητρο	και	σίγουρα	δεν	
διασφαλίζει		την	προσέλκυση	υψηλότατου	επιπέδου	επαγγελματιών.	

	
Το	 Διοικητικά	 Συμβούλια	 	 πρέπει	 να	 επεξεργαστούν	 και	 εφαρμόσουν	 	 μέθοδο	 σύνδεσης	 των	
αμοιβών	των	ανώτερων	(τουλάχιστον)	διευθυντικών	στελεχών	με	την	πραγματική	απόδοση	τους	
και	την	ικανότητα	τους	να	επιτύχουν	συγκεκριμένους	προδιαγεγραμμένους	στόχους.		
	
Υπενθυμίζουμε	και	την	προεκλογική	δέσμευση		του	Προέδρου	της	Δημοκρατίας:	
	
“Οι	διορισμοί	μελών	σε	νευραλγικές	Επιτροπές	του	δημόσιου	ή	ευρύτερου	δημόσιου	τομέα,	όπως	
των	 	μελών	της	Επιτροπής	Δημόσιας	Υπηρεσίας,	 της	Επιτροπής	Εκπαιδευτικής	Υπηρεσίας,	 των	
μελών	 των	 Διοικητικών	 Συμβουλίων	 των	 ημικρατικών	 οργανισμών	 ή	 και	 των	 όποιων	 άλλων	
αποτελούν	προνόμιο	διορισμού	από	τον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας	ή	το	Υπουργικό	Συμβούλιο,	



	

να	 γίνονται	 με	 βάση	 κριτήρια,	 που	 αφορούν	 τα	 σχετικά	 με	 τη	 θέση	 προσόντα	 και	 πείρα,	 και	
κατόπιν	διαβούλευσης	με	τη	Βουλή	των	Αντιπροσώπων.	“	
	
	
(i)	 Συντεχνίες:		

	
(i)	διασφάλιση	ρόλου			
(ii)	τερματισμός	συντεχνιακού	παραγοντισμού,		
(iii)	εκτός	διαδικασίας	προσλήψεων	και	προαγωγών.		
	

	
Ο	 Συντεχνιακός	 παραγοντισμός	 αποτελεί	 συνιστάμενη	 των	 χρόνιων	 προβλημάτων	 των	
Ημικρατικών	 Οργανισμών.	 	 Οι	 Συντεχνίες	 αντί	 να	 προσηλώνονται	 στην	 προάσπιση	 των	
συμφερόντων	των	μελών	τους	αναμειγνύονται	στις	προσλήψεις,	προαγωγές	σε	ένα	πάρε-
δώσε	με	τα	κόμματα,	διορισμένα	συμβούλια	και	την	διεύθυνση.		Προωθούνται	όχι	οι	άριστοι	
αλλά	ένας	από	κάθε	συντεχνία	και	μάλιστα	από	τα	μέλη	τους	οι	αρεστοί	και	«κολλητοί»	των	
συντεχνιακών.		
	
	
	
Επιτροπή	Συμμαχίας	Πολιτών	για	Ημικρατικούς	
	
Στέλιος	Αμερικανος,	Παναγιώτης	Σαββίδης,	Λάκης	Φιλιππιδης	και		Κλεάνθης	Σολέας.	
	
		
Λευκωσία	29/10/2013	
	

	
	

	
	


