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Ηδη έχουν φορτωθεί στο σύστημα παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου 
«Μαζί», από τα τέλη Αυγούστου, οι πρώτες δράσεις που ολοκληρώθηκαν, οι άμεσες 
προτεραιότητες των υπουργών, τα νομοσχέδια αλλά και οι στοχεύσεις τους έως τα 
Χριστούγεννα, όταν δηλαδή συμπληρώνεται το πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης

To πρώτο 
εξάμηνο

Α
πό τον Ιανουάριο και μετά ουσιαστικά ξε-
κινά η αντίστροφη μέτρηση για οποιαδή-
ποτε διορθωτική αλλαγή θέλει να κάνει ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυβερνητικό σχήμα 
του. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Μεγά-
ρου Μαξίμου, μέσα στον Δεκέμβριο το ηλεκτρο-
νικό σύστημα παρακολούθησης του κυβερνητι-
κού έργου «Μαζί» θα είναι σε πλήρη λειτουργία. 
Αλλωστε, τότε συμπληρώνεται και το πρώτο εξά-
μηνο της κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός θα 
έχει στα χέρια του τα πρώτα αποτελέσματα της 
πορείας των υπουργών του. Βέβαια, ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης έχει ήδη σαφή εικόνα για τους υπουρ-
γούς του, αλλά το ηλεκτρονικό μάτι του Μαξίμου, 
μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έχει πλήρη χαρτο-
γράφηση της πορείας για κάθε τομέα. Εν ολίγοις, 
το πρώτο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό βαθμολό-
γιο των υπουργών θα είναι στα χέρια του πρω-
θυπουργού έως τα Χριστούγεννα. Δεν πρέπει να 
περνάει απαρατήρητο πως στο τελευταίο υπουρ-
γικό συμβούλιο, πριν από δέκα ημέρες περίπου, ο 
Ακης Σκέρτσος έδειξε ζωντανά στους υπουργούς 
όχι μόνο πώς λειτουργεί το «Μαζί», αλλά και πώς 
μπορούν να φορτώνουν στο σύστημα στοιχεία 
που έχουν να κάνουν με το πεδίο δράσης τους. 
Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έδει-
ξε ένα «δέντρο» δεδομένων με προτεραιότητες, 
από τη βάση έως την κορυφή, όπως χαρακτηρι-
στικά μεταφέρει υπουργός της κυβέρνησης. Για 
πολλούς, μάλιστα, με αυτό τον τρόπο το Μέγα-
ρο Μαξίμου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, 
αφού η ώρα της κρίσης πλησιάζει.

Σύνδεσμοι 
Πλέον απομένει να τοποθετηθούν και οι τελευταί-
οι σύνδεσμοι, τα στελέχη δηλαδή της προεδρί-
ας της κυβέρνησης, σε όλα τα υπουργεία που θα 
ανεβάζουν τα δεδομένα στο «Μαζί». Δεδομένα 
που έχουν να κάνουν με τα νομοσχέδια, τα χρο-
νοδιαγράμματα αλλά και τις δράσεις που έχουν 
προγραμματίσει οι ίδιοι οι υπουργοί για το επό-

μενο διάστημα. Ηδη έχουν φορτωθεί από τα τέ-
λη Αυγούστου οι πρώτες δράσεις που ολοκλη-
ρώθηκαν, οι άμεσες προτεραιότητες των υπουρ-
γών, τα νομοσχέδια αλλά και οι στοχεύσεις τους 
έως τα Χριστούγεννα, όταν δηλαδή συμπληρώ-
νεται το πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης. Οι σύν-
δεσμοι, που θα είναι δύο σε κάθε υπουργείο, θα 
έχουν τον ρόλο των υπευθύνων διαχείρισης του 
προγράμματος, με σκοπό την εξασφάλιση της 
ροής πληροφόρησης μεταξύ υπουργείων και 
μηχανισμού υποστήριξης. Με τον ορισμό των 
συνδέσμων, η φόρτωση των δεδομένων πλέον 
θα είναι πιο συστηματική, ενώ θα υπάρχει και 
δεκαπενθήμερο ενημερωτικό σημείωμα προό-
δου. Ωστόσο, σε κάθε υπουργείο θα οριστεί και 
ένας «επόπτης» που θα είναι ή ο διευθυντής του 
κάθε υπουργού ή ένα στέλεχος του γραφείου 
του που θα συνεργάζεται με τους συνδέσμους. 
Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν και ενδε-
χόμενες τριβές μεταξύ υπουργών και των προ-

σώπων που ορίζονται από την κυβέρνηση για να 
τρέξουν το «Μαζί».

Κόκκινος συναγερμός 
Το ηλεκτρονικό σύστημα είναι έτσι δομημένο 
ώστε να καταγράφει τις υποχρεώσεις των υπουρ-
γείων και να παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμμα-
τα. Δηλαδή, αν μια δράση ψηφίζεται ή υλοποι-
είται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έχει 
προγραμματιστεί από τους ίδιους τους υπουρ-
γούς και τους υφυπουργούς. Στην αντίθετη πε-
ρίπτωση, αν δηλαδή παρατηρούνται καθυστε-
ρήσεις, τότε χτυπάει το σύστημα έγκαιρης προ-
ειδοποίησης, δηλαδή ενεργοποιείται ο «πορτο-
καλί συναγερμός». Σε αυτή την πρώτη φάση, μέ-
σα σε ένα εύλογο διάστημα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας, το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη 
ότι υπάρχει καθυστέρηση και κίνδυνος να μην 
ολοκληρωθεί η δράση στην ώρα της. Σε δεύτε-
ρη φάση, εάν δεν ολοκληρωθεί τελικά η υποχρέ-
ωση ούτε μετά από προειδοποίηση, τότε το σύ-
στημα χτυπάει κόκκινο.

Πάντως, το ηλεκτρονικό σύστημα έχει τη δυ-
νατότητα να παρακολουθεί και την πορεία μιας 
δράσης, ακόμα και όταν έχει αυτή διεκπεραιω-
θεί. Εάν δεν εφαρμόζεται ή αν δεν παράγει απο-
τελέσματα, τότε χτυπάει κόκκινο και τα υπουργεία 
θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε αλλαγές.

Ο επικεφαλής
Επικεφαλής του όλου εγχειρήματος είναι ο Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης, που έχει και την πολιτική ευ-
θύνη. Εξάλλου, ο υπουργός Επικράτειας ήταν αυ-
τός που παρουσίασε το ηλεκτρονικό σύστημα 
στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμ-
βουλίου τον περασμένο Ιούλιο και εξήγησε πώς 
λειτουργεί. Οποτε κρίνεται αναγκαίο, παρεμβαί-
νει στους υπουργούς για να τρέξουν οι διαδι-
κασίες, ειδικά όταν το σύστημα χτυπάει κόκκι-
νο. Παράλληλα, ο Γ. Γεραπετρίτης είναι αυτός 
που θα επεμβαίνει όταν μια δράση αφορά δύο 
ή και περισσότερα υπουργεία και έχει κολλήσει. 
Την επιχειρησιακή επίβλεψη του «Μαζί» έχει ο 
Α. Σκέρτσος, καθώς το σύστημα είναι εγκατε-
στημένο στο γραφείο του, στον πρώτο όροφο 
του Μεγάρου Μαξίμου. Ο υφυπουργός παρά 
τω Πρωθυπουργώ παρακολουθεί καθημερινά 
το ηλεκτρονικό σύστημα και βλέπει την πορεία 
των χρονοδιαγραμμάτων ανάλογα με τα δεδο-
μένα που έχουν φορτωθεί και έχουν να κάνουν 
με τις δράσεις, αλλά και τον χρόνο ολοκλήρω-
σης των δεσμεύσεων.

Πρόσβαση 
Πέρα από τον Γ. Γεραπετρίτη και τον Α. Σκέρτσο, 
πρόσβαση στο «Μαζί» σε όλα τα επίπεδα, όπως 
είναι φυσικό, θα έχει ο πρωθυπουργός, ο οποίος 
ανά πάσα  στιγμή μπορεί να βλέπει όλα τα δεδο-
μένα τόσο καθ’ ύλην, δηλαδή για ένα συγκεκρι-
μένο θέμα, όπως, π.χ. το Ελληνικό, όσο και κατά 
υπουργείο και να αξιολογεί έτσι την πορεία των 
υπουργών του. Διαβαθμισμένη πρόσβαση στο 
σύστημα έχουν και οι υπουργοί, αλλά μόνο στους 
τομείς που αφορούν το έργο τους. Ετσι θα έχουν 
εικόνα για την πορεία των δράσεών τους και, αν 
υπάρχουν καθυστερήσεις, θα έχουν τη δυνατό-
τητα να αλλάξουν την κατάσταση. Σε διαφορε-
τική περίπτωση, το σύστημα θα χτυπήσει κόκκι-
νο, με ό,τι αυτό σημαίνει για το μέλλον τους. Βέ-
βαια, ανάλογα με τις συνθήκες και τα δεδομένα 
που θα δημιουργούνται, θα γίνονται αναπρο-
σαρμογές στα χρονοδιαγράμματα και θα μπαί-
νουν νέοι στόχοι. Ο κεντρικός σκοπός, όμως, σε 
κάθε περίπτωση είναι οι υπουργοί να τηρούν πι-
στά τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση 
των έργων τους και να μην καταγράφονται κα-
θυστερήσεις από τυχόν ολιγωρίες.
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των μελών της 
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Ηλεκτρονικό 
βαθμολόγιο 

για τους 
υπουργούς!

Tο ηλεκτρονικό σύστημα είναι 
έτσι δομημένο, ώστε να 
καταγράφει τις υποχρεώσεις 
και να παρακολουθεί τα 
χρονοδιαγράμματα


