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Στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να συνεχίσουν με τους ίδιους 
ρυθμούς για να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό τους. Θεωρούν 
ότι από εδώ και στο εξής οι πολίτες θα είναι πιο απαιτητικοί και 
το κυβερνητικό επιτελείο δεν θέλει να χάσει ούτε μία ημέρα

Στο φουλ
οι ρυθμοί

Η ατζέντα Μητσοτάκη 
για τις επόμενες 100 ημέρες
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Του ΓιωρΓου σιαδημα

M
ε την ίδια δυναμική που έδειξε η κυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
τις πρώτες 100 ημέρες από την εκλο-

γή της επιδιώκει να συνεχίσει και το επόμενο 
διάστημα. Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν 
πολύ καλά ότι «η αρχή είναι το ήμισυ του πα-
ντός» -όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός- και θέ-
λουν να συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς 
για να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό τους. Αλ-
λωστε, ο «μήνας του μέλιτος» (κυβέρνησης και 
ψηφοφόρων) σιγά-σιγά ολοκληρώνεται, οι πο-
λίτες θα είναι πιο απαιτητικοί και το κυβερνητι-
κό επιτελείο δεν θέλει να χάσει ούτε μία ημέρα.

Από το βήμα της «γαλάζιας» Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας, ο Κυρ. Μητσοτάκης μέσα στην 
εβδομάδα δεν περιορίστηκε στο τι έχει πετύ-
χει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, αλλά ανέδειξε 
τον σχεδιασμό του από εδώ και πέρα. Πρόκει-
ται ουσιαστικά για 17 παρεμβάσεις που προ-
γραμματίζονται για τις επόμενες 100 ημέρες.
f Νομοσχέδιο για το τέταρτο σιδηροδρομικό 
πακέτο, που ήδη συζητείται και εναρμονίζει τη 
νομοθεσία μας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για 
άνοιγμα της αγοράς στη μεταφορά των επι-
βατών. Ενισχύει τη διασύνδεση και την ασφά-
λεια του δικτύου. 
f Αντικαπνιστικός νόμος. Περιλαμβάνεται 
στο νομοσχέδιο για το σιδηροδρομικό πακέτο. 
f Αναπτυξιακό νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελ-
λάδα», που κατατέθηκε και έχει ως στόχο την 
υπέρβαση της γραφειοκρατίας και την απλο-
ποίηση των αδειοδοτήσεων, όπως υποστηρί-
ζουν στην κυβέρνηση, αλλά και την καθιέρω-
ση ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη με τις χρή-
σεις γης, τις ιδιοκτησίες και κάθε στοιχείο το 
οποίο χρειάζεται να γνωρίζει ένας υποψήφι-
ος επενδυτής.
f Νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση σε αστι-
κές και εμπορικές υποθέσεις, που θα μειώσει 
δραστικά τον φόρτο των υποθέσεων που «πνί-
γουν» σήμερα τα δικαστήρια. 
f Νομοσχέδιο με μέτρα κατά της χειραγώγη-
σης αθλητικών αγώνων και με στόχο την οριστι-
κή αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. 
f Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Η ενίσχυ-
ση που δίνεται για τη θέρμανση θα είναι αυ-
ξημένη κατά 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυ-
σι και νωρίτερα από κάθε φορά. Μάλιστα, οι 
δικαιούχοι δεν θα πληρώσουν από την τσέπη 
τους περιμένοντας ύστερα το επίδομα. Αντίθε-
τα, θα τους καταβληθεί εγκαίρως. 
fΕως τις αρχές Νοεμβρίου θα ψηφιστούν οι 

τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώ-
δικα Ποινικής Δικονομίας, εξαλείφοντας την ατι-
μωρησία, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη. 
fΜέχρι τα τέλη Νοεμβρίου προγραμματίζεται 
να ψηφιστεί και το νέο φορολογικό νομοσχέ-
διο. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται οι ελαφρύν-
σεις που έχουν ανακοινωθεί, αλλά και περισ-
σότερα επενδυτικά κίνητρα για όσους θέλουν 
να επενδύσουν στην Ελλάδα.
f Παρέμβαση για την αναμόρφωση του συ-
στήματος υγείας.
f Νέο εθνικό σύστημα πολιτικής προστασί-
ας, που θα «πατά» στις επιτυχίες που ήδη κα-
τεγράφησαν, όπως σημειώνουν στελέχη της 
κυβέρνησης. Αυτό το καλοκαίρι, με πολύ πε-
ρισσότερες πυρκαγιές σε σχέση με πέρυσι, δεν 
θρηνήσαμε ούτε ένα θύμα και οι καμένες εκτά-
σεις ήταν τελικά πολύ λιγότερες από το καλο-
καίρι του 2018, υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές. 
f Μεταρρύθμιση για την απελευθέρωση των 
δημόσιων πανεπιστημίων από τον βραχνά της 
κρατικής εποπτείας ενός υπουργείου, το οποίο 

νων του εξωτερικού και την ολοκλήρωση της 
Συνταγματικής Αναθεώρησης, ενώ ετοιμάζει 
και τον νέο εκλογικό νόμο.
f Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων του 
πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς 
τις επόμενες δύο εβδομάδες, έρχεται στη Βου-
λή η ρύθμιση για την ψήφο των αποδήμων. 
Για να περάσει, όμως, χρειάζονται κοινοβου-
λευτικές συναινέσεις, αφού απαιτούνται του-
λάχιστον 200 ψήφοι.
f Η Συνταγματική Αναθεώρηση προγραμμα-
τίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Δε-
κεμβρίου. Ηδη η επιτροπή της Βουλής για την 
Αναθεώρηση συνεδριάζει τακτικά.
f Νέος εκλογικός νόμος. Η κυβέρνηση ετοιμά-
ζει ήδη τον νέο εκλογικό νόμο για να καταργή-
σει την απλή αναλογική που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο νέος νόμος θα δίνει μπόνους εδρών στο 
πρώτο κόμμα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι 
θα ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Από 
τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης είχε βάλει τον πήχυ πέριξ του 40%.

Οι 17 παρεμβάσεις 
που προγραμματίζει 
η κυβέρνηση για να 
διατηρήσει τη δυναμική 
της το επόμενο διάστημα

συστηματικά θέτει περιορισμούς στη δυνατό-
τητά τους να κινηθούν πραγματικά ελεύθερα.
f Ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, που θα εί-
ναι συμβατό με τις αποφάσεις του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας. Αλλωστε, από το κυβερ-
νητικό επιτελείο επισημαίνουν ότι ήταν δίκαιη 
η κριτική στον νόμο-έκτρωμα Κατρούγκαλου, 
όπως τον χαρακτηρίζουν, μετά τις αποφάσεις 
και του ΣτΕ, και ξακαθαρίζουν ότι δεν θα μει-
ωθεί καμία σύνταξη. 
f Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκλη-
ρωθεί το 112. Η υπηρεσία αποστολής μηνυμά-
των προειδοποίησης προγραμματίζεται να εί-
ναι έτοιμη το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρό-
κειται για ένα έργο που η χώρα μας έπρεπε να 
έχει ολοκληρώσει από το 2011.
f Η κυβέρνηση σχεδιάζει μέσα στον Δεκέμ-
βριο να δοθεί στους οικονομικά αδύναμους βο-
ήθημα από το πλεόνασμα που καταγράφεται.

Παράλληλα, όμως, η κυβέρνηση το επόμε-
νο διάστημα προγραμματίζει κατά σειρά την 
ψήφιση της ρύθμισης για την ψήφο των Ελλή-
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